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КИРИШУУ

Кыргыз Республикасынын Президентше караштуу 
Мамлекеттик башкаруу академиясынын 

25 жылдыгына арналат

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруусунун 
нсгиздерин изилдее мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу 
органдарынын, ошондой эле алардын кызматчыларынын ишинин натыйжалуулугун 
жогорулатуу маселесинин маанилуулугуне байланыштуу актуалдуу болуп эсептелет. 
Ошону менен бирге бугунку кунде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу системасына арналган кыргыз жана орус тилдеринде окуу 
китептер ото эле аз. Бул окуу китеби аталган кемтиктин бир белугун толуктайт жана 
мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу боюнча угуучуларды, жогорку окуу 
жайларынын студенттерии окуу-методикалык адабият менен камсыз кылуу макса- 
тында иштелип чыккан.

Окуу китеби Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык баш
каруусунун елкенун постсоветтик мезгилдеги енугуусунун мезгилиндеги калыпта
нуусун ачып берет, мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарын жана 
башкарууну уюштуруу жана ишин, административдик реформанын езгочелуктерун, 
рсспубликадагы жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасын уюштурууну сурет- 
тейт.

Кыргыз Республикасынын 2018-2040-жылдагы енугуунун Улуттук стратегия- 
сында белгиленген эффективдуу мамлекеттик жана муниципалдык башкаруунун 
актуалдуулугу жана баалуулугуна езгечо кецул бурулган.

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу систе
масы курсун окуу дисциплинасы катары окутуу «Мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу” багыты боюнча мамлекеттик билим беруу стандартына ылайык адистерди 
даярдоонун жалпы моделине бириктирилген.

Бул дисциплинаны окутуу окуу программаларынын аяктоочу баскычында 
каралган, ошондуктан аны тушундуруп беруудо окуучулар башкаруунун жалпы 
юориясы, экономиканын, финансынын, укуктун тармактары, системдуу анализ, 
персоналды башкаруу, башкаруунун маалыматтык технологиялары, ошондой эле 
мамлекеттик башкаруунун жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун теориялык 
аспектилери менен тааныш деп боолгойт.

Ушу ну эске алуу менен материалды тушундуруу логикасы жана окуу китебинин 
структурасы тузулген. Ал уч белукке белунген -  «Кыргыз Республикасынын мамле- 
кеттик башкаруусу», «Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башка- 
руусу» жана “Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ресурстарын башкаруу”.

Окуу китеби Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик 
башкаруу академиясынын ректору А. Т. Насыровдун жетекчилиги астында автордук 
коллектив тарабынан даярдалды.
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“Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу систе- 
масы” окуу китеби 2016-жылы басылып чыккан Мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруунун негиздери китебинин кайра иштелип чыгарылган варианты болуп эсеп- 
телет.

Окуу китебин иштеп чыгууда автсрлор-тузуучулердун салымдары: 
Ожукеева Т. О., т. и. д., профессор (I Бвлум, 1-глава), С. К. Мурзаев, т. и. к., доцент 
(I Бвлум, 2, 3-главалар), Шадыбеков К. Б., ю. и. к., доцент (I Бвлум 2-глава, II  Бвлум 
4-глава,), Дуйше кызы Нуржан, с. и. к., доцент (II Бвлум, 4, 5, 6-главалар), 
Н. М. Телендуева, э. и. д. (II Бвлум, 6-глава).

Автордук коллектив ушул окуу китебин даярдоого кемек керсетквндердун баа- 
рына, ошондой эле рецензенттер тарабынан айтылган сын-пикирлер жана сунуштар 
учун ыраазычылык билдирет.

Ушул окуу китебинин басылышынын жацычылдыгын эске алуу менен автор- 
лор-тузуучулор аны мындан ары жакшыртуу боюнча бардык сын-пикирлерге жана 
сунуштарга ыраазы болот.

4

I B0JIYM

КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ НЫ Н  
М АМ ЛЕКЕТТИК БАШ КАРУУ СУ

1-глава

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫ

Главанын мазмуну:
1. Постсовет мезгилиндеги мамлекеттик башкаруунун калыптануусу;
2. Мамлекеттик бийлик органдарынын системасынын конституциялык негиз

дери;
• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктвр;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. Постсовет мезгилиндеги мамлекеттик башкаруунун 
калыптануусу

Кыргызстанда коомдун ресурстарын, адамдын укуктарын жана эркин- 
диктерин натыйжалуу пайдаланууга багытталган мамлекеттик саясатты 
камсыздоочу жана ишке ашыруучу мамлекеттик бийликтин бардык бутакта- 
рынын иши катары эгемендик жылдары мамлекеттик башкаруу бир нече 
баскычтарды басып етту.

1991-жылы эгемендуулук жарыяланган алгачкы жылдары советтик тип- 
теги мамлекеттик бийлик органдары: республиканын Жогорку Совети (Пар
ламент), Министрлер Совети (вкмет); Жогорку сот жана жергиликтуу сот- 
тор иштерин улантышкан. влкоде базар экономикасына негизделген демок- 
ратиялык типтеги коомго етуу боюнча кенен масштабдуу реформалар жур- 
гузуло баштаган. Кыргызстанда башталган терец езгеруулер 1993-жылдын 
5-майында кабыл алган Конституциясында бекемделген. Конституция мам
лекеттик бийлик томондегудей принциптерге негизделерин жар салган:

-  Буткул эл тарабынан шайланган Жогорку Кецеш жана Президент 
окул болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин устемдугу;

-  Мамлекеттик бийликти болуштуруу;
-  Мамлекеттик органдардын жана жергиликтуу вз алдынча башкаруу 

органдарынын эл алдындагы жоопкерчилигинин, ез ыйгарым укуктарын 
элдин кызыкчылыгында жузоге ашыруусу;

-  Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтуу вз алдынча 
башкаруу органдарынын иш милдеттери менен ыйгарым укуктарын так 
ажыратуу.
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1993-жылдагы Конституция Кыргыз Рсснубликасында мамлекет- 
тик бийлик системасын:

1. Президент мамлекет башчысы катары;
2. Жогорку Кенеш мыйзам чыгаруу бийлигинин органы катары;
3. 0кмет жана жергиликтуу мамлекеттик администрациялар аткаруу
бийлигинин органдары катары;
4. Жогорку сот, жергиликтуу соттор сот бийлиги катары екулдук
кылышат жана ишке ашырышат.

Эгемендуулук жылдары бул мамлекеттик бийлик институгтарынын 
калыптануусуна жана енугуусуно коз чаптыралы.

Президенттик институт. Мамлекеттин жана окметтун башчысы ыйга- 
рым укуктары менен президенттик кызмат Кыргызстанда 1990-жылы тузул- 
гон. Биринчи Президент республиканын Жогорку Совети тарабынан атаан- 
даштык негизде шайланган.

1993-жылдагы Конституция мамлекеттик бийлик органдарынын систе- 
масында Президенттин ордун аныктаган. Конституцияга ылайык Президент 
элдин жана мамлекеттик бийликтин символу, Конституциянын, адамдын 
жана жарандын эркиндиктери менен укуктарынын кепилдиги гана болбос- 
тон, мамлекеттин башчысы, Кыргыз Республикасындагы жогорку кызматта- 
гы адам болгон.

Президент бийлик бутактарынын бирине дагы тузден-туз кирбегени ме
нен бардык уч бутак менен мамиледе болгон жана мамлекеттик органдардын 
макулдашып иштеесун, биргелешип аракеттенуусун, алардын эл алдындагы 
жоопкерчилигин камсыз кылуу менен калыстык кылып, алардын ортосун 
байланыштырып турган.

1996-жылы кучтуу Президенттик бийликке етуу ишке ашкан.
Конституцияга толуктоолорду жана езгертуулерду киргизуу боюнча 

референдумдун натыйжаларына ылайык Кыргыз Республикасынын Прези- 
денти мамлекеттик бийлик органдарынын системасында укуктук жактан 
биринчи орунду ээледи, мамлекеттеги бийлик мамилелеринин системасында 
башкы адамга айланды. Тактап айтканда, окметтун тузумун жана курамын 
аныктоодо, ички жана тышкы саясатты аныктоодо анын ыйгарым укуктары 
бир топ кецейген. Эгерде 1993-жылдагы Конституция боюнча Президент 
окметтун тузумун аныктагандан кийин аны бекитуу учун Жогорку Кецешке 
алый чыгышы керек болсо референдумдан кийин Президент муну жасабай 
деле койсо болгон. Ошондой эле ал парламенттин макулдугусуз екмет муче- 
лерун, административдик тармактардын жетекчилерин дайындай алган. 
Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындоодо 
Президенттин конституциялык ыйгарым укутарына езгертуулер киргизил- 
ген. Аларды Президент премьер-министр менен макулдашпай эле жергилик
туу кецештердин макулдугу менен тузден-туз дайындай алган.
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Конституцияга кайра-кайра езгертуулерду киргизуу менен ыйгарым 
укуктарын учунчу меенетке узартуу жана уй-булелук-кландык башкарууну 
орнотуу элдин биринчи Президентке болгон ишенимин жоготууга, анын 
кызматтан кетуусуне алый келген.

Экинчи Президенттин башкаруу мезгилинде 2007-жылы жацы Консти
туция кабыл алынгаи. Аида 1993-жылдагы Конституцияда жазылган Прези
денттин ыйгарым укуктары жок болгон. Бул Конституцияга ылайык Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун тузумун жана курамын аныктоо боюнча ыйга
рым укуктар Жогорку Кецешке еткен. Ошого карабастан акырындап уй- 
булелук-кландык башкарууну кайрадан орнотууга шарт тузген бир катар 
ыйгарым укуктар Президентте сакталып калган. Акырында бул жалпы наа- 
разычылыктарды жаратып, Кыргыз Республикасынын экинчи Президенти- 
нин кетуусуне алып келген.

Мына ошентип, Кыргызстандын соцку жацы тарыхында президенттик 
башкаруу формасы мамлекеттик бийликти эки ирет бир адамдын колунда 
топтолуусуна алып келген жана коомдун тупку социалдык-экономикалык 
кейгейлерун чечууну камсыздай алган эмес. Ушул тажрыйбаны эске алып 
2010-жылдын жазында бийликке келген Кыргызстандын жаны саясий же- 
текчилиги коомчулукка мамлекеттик бийликти уюштуруунун парламенттик- 
президенттик формасын сунуштады.

Мыйзам чыгаруу бийлигинин органы. Кыргыз Республикасында 
постсоветтик мезгилде мыйзам чыгаруу бийлигинин калыптануусунда жана 
енугуусунде бир нече баскычтарды белуп кароого болот.

Биринчи баскычы советтик типтеги парламенттин -  республиканын 
Жогорку Советинин иш жургузуусу менен байланыштуу. Ал Кыргыз ССР 
нин 1990-жылдагы Конституциясы боюнча шайланган жана сессиялык жы- 
йындарга чогулчу 350 депутаттардан турган. Анын депутаттары биринчи 
жолу атаандаштык негизде шайланышкан. Кыргыз ССРнин Жогорку Совети 
еткеел мезгилде мамлекеттик курулуш жаатында эбегейсиз зор иштерди 
аткарган. Атап айтсак, Кыргыз Республикасынын «Кыргызстан Республи
касынын жергиликтуу ез алдынча башкаруусу женундогу мыйзамы» 
(1991-ж.), «Министрлер кабинети женунде» (1991-ж.), «0кмот женунде» 
(1992-ж.), «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамле
кеттик администрация женунде» (1992-ж.) жана башка бир катар мый- 
замдары кабыл алынгаи.

Жогорку Совет 1994-жылы депутаттардын бир белугу менен Прези
денттин кийинки жургузулуучу реформалары боюнча пикир келишпестик- 
геринин натыйжасында меенетунен мурда ез эрки менен тарап кетууге маж- 
бур болгон.

Кийинки баскыч 1995-жылы ишин баштаган Кыргыз Республикасы
нын Жогорку Кецешинин 1-чакырылышынын иши менен байланыштуу. 
1993-жылдагы Конституция мыйзам чыгаруу бийлигин екулчулук орган 
Жогорку Кецеш -  парламент иш жузуне ашырат, ошондой эле ыйгарым
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укуктарынын чегинде кеземолдее функциясын дагы аткарат дел аныктаган. 
Конституция Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешин мамлекеттик 
бийлик органдарынын системасында ордун аныктоодо «чектее жана тец 
салмактуулук» системасынын алкагында айрым ыйгарым укуктарды берген. 
Жогорку Кецештин озгочвлугу -  1994-жылы еткорулгон референдумдун 
жыйынтыктары боюнча кош палаталуу болуп тузулген. Жацы парламент 
республиканын жалпы элинин кызыкчылыгы учуй иштеген жана жыйында- 
ры туруктуу негизде отуучу Мыйзам чыгаруу жыйынынан жана аймактар- 
дын кызыкчылыктары учун иштеген жана жыйындары сессиялык мунезде 
етуучу Эл екулдер жыйынынан турган.

Белгилеп кетуучу жагдай, 1996-жылы еткен референдум боюнча 
Жогорку Кецештин ыйгарым укуктары Президенттин пайдасына солгунда- 
ган. Натыйжада бул мезгилде мамлекеттик курулуштун квптегвн кейгейле- 
ру Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары менен чечилип 
турган.

2000-жылы Жогорку Кецештин 2-чакырылышынын кезектеги шайлоо- 
лору болуп етту. Анын езгечелугу 1998-жылдагы реформага ылайык Мый
зам чыгаруу жыйыны 60 депутаттан (мурда 35 депутат), алардын ичинен 15 
депутаты партиялык тизмелер менен шайлангандыгында болгон. Эл екулдер 
жыйыны 45 депутаттан (мурда 70 орун). Бардыгы 105 депутат. Кыргыз Рес
публикасынын 2-чакырылышындагы Жогорку Кецеши мамлекеттик башка- 
руунун, мамлекеттик кызматтын енугуусуне жана ЖОБну бекемдееде Кыр
гыз Республикасынын темендегу мыйзамдарын кабыл алуу менен маанилуу 
салым кошкон:

-  Мамлекеттик кызмат женунде (2004-ж.);
-  Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 

администрация женунде (2002-ж.);
-  Кыймылсыз мулкке коммуналдык менчик женунде (2002-ж.);
-  Муниципалдык кызмат женунде (2004-ж.);
-  Административдик процедуралар женунде (2004-ж.) ж. б.

2005-жылы 3-чакырылыштагы жалгыз палаталуу болуп калган Жогорку 
Кецешке жацы шайлоолор еткен. 2003-жылы еткен референдум боюнча кош 
палаталуу парламент жоюлган. 3-чакырылыштагы Жогорку Кецештин 105 
депутаттары мажоритардык система менен шайланышкан. Бул шайлоолор 
саясий оппозиция менен Кыргыз Республикасынын биринчи Президентинин 
ортосундагы чыр-чатакка алып келген. Оппозиция Президентш шайлоо 
процессине кийгилишти жана уй-булелук-кландык башкаруу системасын 
орнотту деп кунеелеген. Жогорку Кецеш 2006-жылы меенетунен мурда ез 
эрки менен тарап кеткенине карабастан мыйзамдарды кабыл алуу, аларга 
зарыл езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу менен саясий кырдаал- 
ды турукташтурууга жана социалдык-экономикалык утурумдук кейгейлерду 
чечууге кемектешкен.
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2007-жылы кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы 
Жогорку Кецеш партиялык тизме менен беш жылдык меенетке шайланган 
90 депутаттан турары бекитилген. Тертунчу чакырылыштагы Жогорку Ке
цештин шайлоолорунда 71 мандатты президентке санаалаш «Ак Жол» пар- 
гиясы алган. Жацы Конституция боюнча Кыргыз Республикасынын вкме- 
тунун тузумун бекитуу боюнча ыйгарым укуктар Жогорку Кецешке еткен. 
Премьер-министрликке талапкер Жогорку Кецеште 50 пайыздан коп мандат 
алган саясий партиянын депутаттары аныктап калышкан. Бирок жацы бий
лик (Президент жана Жогорку Кецеш) коомду демократиялаштыруу, уй- 
булелук-кландык башкаруу, коррупциядан ж. б. арылтуу боюнча элге берген 
убадаларын аткарган эмес. Бул кезектеги саясий кризиске алып келген.

2010-жылдын жазында бийликке келген Кыргызстандын жацы саясий 
жетекчилиги Жогорку Кецешти таратып, коомчулукка мамлекеттик бийлик- 
ти уюштуруунун парламенттик-президенттик формасын сунуштады.

Жетекчилик президенттик башкаруу формасы Кыргызстандын соцку 
жацы тарыхында мамлекеттик бийликти бир адамдын колуна топтоого алып 
келгенин жана коомдун тулку социалдык-экономикалык кейгейлорун че- 
чууну камсыз кыла албагандыгын эске алуу менен эки жолу озунун аброюн 
тушургенун кергезген.

2010-жылы жалпы элдик референдумда кабыл алынган жацы Конститу- 
цияга ылайык мамлекеттик бийликти жацыча уюштурууда негизги роль 
партиялык тизмелер менен шайлануучу 120 депутаттан турган Жогорку 
Кецешке таандык болгон. Ошол эле жылы Жогорку Кецештин тертунчу ча- 
кырылышына шайлоолор болуп еткен. Парламентке еткен беш саясий пар
тия (СДПК, Республика, Ата-Журт, Ар-Намыс жана Ата-Мекен) коомдун 
негизги маанайын чагылдырган. Бул алар тарабынан макулдашып кабыл 
алынган башкаруу чечимдери коомдун негизги кызыкчылыктарын жана коз 
караштарын туздон-туз чагылдыраарына кепилдик берет. Парламенттин де
путаттары макулдашууга, бири-бири менен ачык талашып-тартышууга жана 
ар турдуу пикирлерди эске алууга милдеттуу.

Жацы Конституциянын маанилуу взгвчвчвлугу анын Жогорку Кецеште 
кучтуу, таасирлуу оппозицияны онуктурууго шарт тузгондугундо. Оппози
ция парламенттик копчулукко жана вкметкв бийликти ашыкча пайда- 
ланууга жол бербейт. Бул учун Конституцияда тийиштуу механизмдер 
каралган.

Аткаруу бийлигинин органдары. Кыргыз Республикасында аткаруу 
бийлигинин органдарын Окмот жетектейт. Эгемендуу Кыргызстандын би
ринчи окмоту -  Министрлер кабинета Жогорку Совет тарабынан 1991-жылы 
бекитилген. Анын функциялары, тузуму жана компетенциялары ошол мез- 
гилдеги советтик Конституция тарабынан жалпы жонунан тартипке салын- 
ган, ал эми так, майда маселелерине чейинки иштери тийиштуу Мыйзам 
менен аныкталган. Ошого карабастан Министрлер кабинета дуйнонун пар
ламенттик-президенттик башкаруу формасы шартында иштеп жаткан атка-
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руучу-тееьсвечу органдары бар мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу 
менен тузулген. Бул екметтун тузуму 26 министрликтен жана мамлекеттик 
комитеттерден турган.

1992-жылы республиканын Жогорку Совети бкмет женунде жаны 
мыйзам кабыл алган. Бардык ведомстволор жана айрым министрликтер кай- 
радан уюштурулуп, алардын негизинде 15 министирликтер, 7 мамкомитет- 
тери, 6 мамагенттик жана 5 маминспекциялар тузулген. Президент вкмет- 
тун Председатели, ал эми премьер-министр анын орун басары болгон. 
©кметке мамлекеттик башкаруу маселелеринин баарын чечуу укугу берил- 
ген. Бирок теске© жана контролдоо ыйгарым укуктары Президент менен 
парламентте калган. Облустарда, райондордо жана шаарларда аткаруу бий- 
лигин алып журуу жергиликтуу Советтердин аткаруу комитеттеринин орду- 
на мамлекеттик администрацияларга берилген. Ал эми айыл жерлеринде 
аткаруу бийлигин айылдык советтердин председателдери ишке ашырышкан.

1996-жылы Кыргыз Республикасынын вкметунун тузуму эки ирет кай- 
радан уюштурулган. Министрликтерди саны 21ден 16га кыскарган, мамле
кеттик агенттиктер, фонддор жана башка борбордук аткаруу органдары 
Итон 7ге чейин азайган. Ошол эле жылы аткаруу бийлигинин натыйжа- 
луулугун жогорулатуу, министрликтер менен ведомстволордун иштеринде 
кайталоочулукту жана параллелизмдерди жокко чыгаруу жана ишти жацы 
социалдык-экономикалык чындыкка ылайыктуу кылуу максатында адми- 
нистративдик реформа боюнча Комиссия тузулген.

Кийинки жылдары аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын тузу
му бир нече ирет озгергон. вкмоттун ишмердигинин негизги принциптери, 
тузуму, ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын 
«вкмет женундегу» тийиштуу мыйзамында аныкталган. Атап айтсак, Кыр
гыз Республикасынын вкметунун тузумуно министрликтер жана мамлекет
тик комитеттер кирери аныкталган. вкмоттун жетекчилиги менен админис- 
тративдик ведомстволор (кызматтар, агенттиктер, инспекциялар жана 
фонддор) оз ишмердиктерин жургузушот.

Бул жылдары жургузулуп жаткан административдик реформалардын 
алкагында аткаруу бийлигинин системасы жакшырган. Аталган иш Кыргыз 
Республикасынын Президентинин томондегу жарлыктарында аныкталган 
милдеттерди чечуу максатында жургузулгон:

-  «Мамлекеттик башкарууну жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу- 
ну онуктурууну 2010-жылга (2002-ж.) чейин децентрализациялоо» тууралуу 
Улуттук стратегия;

-  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасын рефор- 
малоо тууралуу Стратегия (2004-ж.);

-  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын тузумун жак- 
шыртуу тууралуу (2005-ж.);

-  Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык системасын 
кайра тузуу боюнча концептуалдык коз караштар тууралуу (2007-ж.).
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Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин системасынын онугуу- 
сунун жацы сапаттуу баскычы 2010-жылкы жацы Конституцияда бекитилген 
мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосундагы ыйгарым укуктарды кайра- 
дан белуштуруу менен байланыштуу болгон. Тактап айтсак, Жогорку 
Кецештин коалициялык копчулугу вкмотту тузот, екмоттун программасын, 
тузуму жана курамы боюнча сунуштарды алып чыкчу премьер-министрлик- 
ке талапкерди аныктайт.

Жергиликтуу мамлекеттик башкаруу. 1991-жылы эгемендуулукко ээ 
болгондон кийин Кыргыз Республикасынын борбордук бийлик органдары 
менен башкаруусунун системасындагы структуралык озгоруулор менен 
кошо жергиликтуу же аймактык мамлекеттик башкаруу системасы дагы 
озгоруулорго дуушар болду. Жергиликтуу/аймактык мамлекеттик башкаруу 
системасын реформалоо аларды жаны саясий жана экономикалык чындык- 
тарга ылайыкташтырууга, ыйгарым укуктарды борбордук мамлекеттик 
органдардан жергиликтуу аймактык мамлекеттик органдарга жана жерги
ликтуу оз алдынча башкаруу органдарына откоруп беруу аркылуу мамлекет
тик башкарууну децентрализациялоого багытталган. Аймактык мамлекеттик 
башкаруу системасындагы бардык озгоруулор совет мезгилинен бери сакта- 
лып келе жаткан Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык 
тузулушунун: республика-область-район-шаар/кыштак шартында жургузул- 
гонун белгилеп кетуу керек.

Жергиликтуу мамлекеттик башкарууда башкы ролду жергиликтуу 
мамлекеттик администрация институту ойногон. Ал министрликтер 
менен ведомстволордун аймактык болумдорунун макулдашып ишмердик 
кылуусун жана алардын жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары менен 
ез ара аракеттенуушусун камсыз кылган жана еткорулуп берилген мамле
кеттик функциялар жана ыйгарым укуктардын аткарылуусун мамлекеттик 
козомелго алган.

Бул институттун онугуусундо бир нече баскычтарды болуп керсотсе 
болот. Адегенде жергиликтуу мамлекеттик администрация институту Кыр
гыз Республикасынын аймагындагы область, район жана шаарлардагы атка
руу бийлигинин органы катары «Кыргызстан Республикасында жергиликтуу 
оз алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация 
женундегу» 1992-жылдын 4-мартында кабыл алынган мыйзамына ылайык 
тузулген. Бул жобо 1993-жылдагы КР Конституциясынын экинчи болумундо 
«Жергиликтуу мамлекеттик администрация» -  деген аталышта укуктук 
жактан бекитилген.

вшол мезгилде область жана райондордун аймактарында жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялар менен кошо бийликтин окулчулук органда
ры -  депутаттардын областык жана райондук кецештери (советтери) иш- 
тешкен. Аларга жергиликтуу мамлекеттик администрациялар Президент 
жана вкмотке отчёт бергендей отчёт беришкен.
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Экинчи баскычы 1996-жылы еткерулген конституциялык реформа жана 
КР Президентинин «Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жана 
жергиликтуу оз алдынча башкаруунун башчыларынын ролун жана жоопкер- 
чилигин мындан ары жогорулатуу боюнча иш чаралар жонунде» -  деген 
1996-жылдын 20-мартындагы Жарлыгы менен байланыштуу. Бул аймактык 
башкаруу системасында бир катар сапаттуу кайра тузуулерду иш жузуне 
ашырууга мумкундук берген. Атап айтсак, айыл жери бут бойдон ез алдынча 
башкаруу принцибине которулган. Мындан сырткары, губернатордук инс- 
титуттун кабыл алынышы менен жер-жерлерде мыйзамдуулукту жогорула
туу боюнча чаралар корулген. Жарлык областын губернатору мыйзамдарды, 
КР Президентинин жарлыктарын жана вкмоттун токтомдорун иш жузуне 
ашырууга жооптуу жогорку кызмат деп аныктаган. Учунчу баскыч экономи- 
кадагы базар мамилелеринин терендеши, мамлекеттик башкарууну жана 
айыл жерлеринде ЖвБну децентрализациялоо, республиканын шаарлары- 
нын муниципапдык башкаруу принциптерине етуу менен байланыштуу бол- 
гон. Мына ушундай шартта жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары- 
нын системасына, ошондой эле мамлекеттик бийликтин жергиликтуу орган- 
дарына тиешелуу принциптерди, туюмдарды, тушунуктерду жана жоболор- 
ду бир учурда тууралоо зарылчылыгы келип чыккан. У шуга байланыштуу 
2002-жылдын 12-январында кептеген жоболору жана туюмдары бугунку 
куну даты иштеесун уланткан КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана 
жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде» Мыйзамынын жацы 
редакциясы кабыл алынган. Бул Мыйзамдын кабыл алынышы менен облас
тын жана райондун аймактарындагы башкы мамлекеттик кызматтагы адам- 
дардын губернатор жана аким деп аталышы мыйзамдаштырылган.

2004-жылы областык кецештерге шайлоолор токтотулган. Губернатор- 
лор КР Президентинин жана вкметунун областагы екулунун ролун аткарып, 
аларга тузден-туз отчёт берип калышкан.

2007 жана 2010-жылдагы КР Конституциясынын редакциясында жерги
ликтуу мамлекеттик администрация женундегу норма ошол эле белумунде 
тексттеги туюнтмасы анча деле чоц езгеруусуз сакталган.

Азыркы тапта КР аймактык мамлекеттик башкаруусу жацы баскычтын 
алдында турат. Ал 2010-жылы кабыл алынган КР жацы Конституциясы, 
2011-жылы кабыл алынган КР «Жергиликтуу мамлекеттик администрациясы 
женундегу» Мыйзамы жана елкенун административдик-аймактык тузулу- 
шун реформалоо аракети менен байланыштуу.

Жергиликтуу мамлекеттик администрация институту Кыргыз Респуб- 
ликасынын мамлекеттуулугун калыптандырууда жана бекемдееде маанилуу 
ролду ойногон. Райондук жана областык мамлекеттик администрациялардын 
башчылары мыйзам чегинде иш алып баруусу менен борбордоштурулган 
пландуу жана буйрукчул-административдик башкаруу системасынан базар 
экономикасына негизделген демократиялык башкаруу системасына етуу 
мезгилинде татаал жана оор шарттарда саясий, экономикалык, социалдык 
жана башка процесстерди колдон чыгарбай башкара алышкан.
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2010-жылдагы жалпы элдик референдумда кабыл алынган КР жацы 
Конституциясы КР мамлекеттуулугунун калыптанышында бурулуш окуя 
болгон. Кыргыз Республикасынын жацы Конституциясы Кыргызстанды 
парламенттик башкаруу формасына етууну бекиткен жана мамлекеттик 
башкаруу системасынын сапаттык жактан жацы ецун аныктаган.

Жацы Конституциянын 3-беренесине ылайык КРда мамлекеттик бийлик 
темендегудей бузулгус принциптерге негизделген1:

-  буткул эл тарабынан шайланган Жогорку Кецеш жана Президент 
екул болгон жана камсыз кылган элдик бийликтин устемдугу;

-  мамлекеттик бийликти белуштуруу;
-  мамлекеттик органдардын, жергиликтуу ез алдынча башкаруу (Ж0Б) 

органдарынын эл алдындагы ачыктыгынын жана жоопкерчилигинин жана ез 
ыйгарым укуктарын элдин кызыкчьшыгында жузеге ашыруусу;

-  мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын иш милдеттери менен ыйгарым укуктарын так
ажыратуу.

Мына ошентип, Кыргыз Республикасында Кыргызстандын эли мамле
кеттик бийликтин бирден-бир булагы болуп саналат. Ал ез бийлигин Кыр
гыз Республикасынын Конституциясынын жана мыйзамдарынын негизинде 
тузден-туз шайлоолордо жана референдумдарда, ошондой эле мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын систе- 
масы аркылуу жузеге ашырат. Элдин бийликке тузден-туз катышуусу ку
рултай, элдик жыйындар жана чогулуштар аркьшуу жузеге дагы аша алат.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик, бийликти белуштуруу 
конституциялык принцибинин негизинде ишке ашат. Буга ылайык КР мам
лекеттик бийлик органдарынын системасы мыйзам чыгаруучу, аткаруучу 
жана сот бийликтеринен турат. Бийлик органдарынын бул турлеру КР бир- 
диктуу мамлекеттик бийлик жана башкаруу системасынын белумдерун
тузет.

Бийлик жана башкаруу органдарынын эл алдындагы ачыктыгы жана 
жоопкерчилиги жана ез ыйгарым укуктарын жузеге ашыруу принциби бий
ликтин мыйзамдын жана адилеттуулуктун алкагында элдин кызыкчылыгы 
учун иштеесунун негизин тузген ез ара байланышын камсыздайт. Бул жа- 
рандарга жана жергиликтуу калкка алардын кызыкчылыктарына тиешелуу 
мамлекеттик маанидеги иштерди башкаруу процессине катышууга мумкун
дук берет.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийликти КР Президента, КР 
Жогорку Кецеши (Парламент), КР вкмету, КР Сот органдары екулчулук 
кылышат жана жузеге ашырышат.

' Кыргыз Республикасынын референдумунда кабыл алынган Конституциясы (буткул элдик 
добуш беруусунде) 27-июнь 2010-ж.
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Кыргыз Республикасынын Президенти. Кыргыз Республикасынын 
Президенти Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын 
системасында мамлекеттин башчысы катары езгочо орунду ээлейт.

Президент элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин корсотуп 
турат жана КР елкенун ичинде жана анын чегинен сырткары жерлерде 
КР атынан чыгат. Ал мыйзамдарга кол коёт жана элге жарыялайт; мый- 
замдарды карты пикири менен Жогорку Кецешке кайтарат; зарыл учурлар- 
да Жогорку Кенештин кезексиз жыйналыштарын чакырууга жана каралууга 
жаткан маселелерди аныктоого укуктуу; Жогорку Кенештин жыйналышта- 
рында чыгып суйлеоге укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Президент эл 
тарабынан тузден-туз шайланат. Кыргыз Республикасынын 2010-жылдагы 
жаны Конституциясы боюнча башкаруунун жаны формасына отуп жаткан- 
дыгына байланыштуу КР Президентинин ыйгарым укуктарын бир топ чекте- 
ген. Ошого карабастан аткаруу бийлигинде Президенттин ыйгарым укукта- 
ры абдан эле кенен.

Кыргыз Республикасынын Президентине мамлекеттик бийликтин куч 
тузумдеру баш ийет. Атап айтсак, 0кмвт мучелорун -  коргоо, улуттук кооп- 
суздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын жетекчилерин, 
ошондой эле алардын орун басарларын дайындайт жана кызматтан бошотот. 
Президент Жогорку Кенештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайын
дайт жана кызматтан четтетет.

Президент ошондой эле Жогорку соттун судьяларынын кызматына шай- 
лоо учун талапкерлерди судьяларды тандоо боюнча кенештин сунушу боюн
ча Жогорку Кенешке сунуштайт; Судьялар кенешинин сунушу боюнча 
Жогорку соттун судьяларын кызматынан бошотуу учун Жогорку Кенешке 
сунуштайт; Судьяларды тандоо боюнча кенештин сунушу боюнча жергилик- 
туу соттордун судьяларын дайындайт; Судьялар кенешинин сунушу боюнча 
конституциялык мыйзамда каралган учурларда жергиликтуу соттордун 
судьяларын бошотот.

Мындан сырткары Президент Кыргыз Республикасынын Куралдуу Куч- 
терунун Башкы колбашчысы болуп саналат, КР Куралдуу Кучторунун 
жогорку командалык курамын аныктайт, дайындайт жана кызматтан бошо
тот, ошондой эле мыйзамга ылайык уюштурулган Коргоо кенешин жетек- 
тейт, елконун суверенитетин, анын эгемендуулугун жана мамлекеттик 
бутундугун сактоо боюнча чараларды керот.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлигинин жаны системасы- 
нын езгочолугу -  Президенттин мыйзам чыгаруу демилге укугу жоктугу 
болуп эсептелет. Бул укук 10 мин шайлоочуга (элдик демилге), Жогорку Ке
нештин депутатына жана вкметке берилген.

Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу бийлиги. Жогорку Ке- 
неш -  Кыргыз Республикасынын парламенти -  мыйзам чыгаруу бийли- 
гин жана ез ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу милдеттерин
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жузеге ашыруучу екулчулуктуу жогорку орган болуп саналат. (70-берене).
Ал пропорциялуу система бою нча 5 жылдык м еенетке шайлануучу 120 
депутаттан турат. Бул мамлекеттик бийликтин туруктуу иш алып баруучу 
органы. А л эл тарабынан тузден-туз ш айланат ж ана езунун шайлоочулары- 
мын алдында отчёт берет, б зу н у н  чечимдеринде КРнын калкынын мамле
кеттик эркин билдирет жана аларга жалпыга бирдей милдеттуу мунез берет. 
Кыргыз Республикасынын Ж огорку Кенеш и кенири ыйгарым укуктарга ээ.

Кыргыз Республикасынын парламенти вкмет мучелерун -  коргоо жана 
улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын жетек
чилерин кошпогондо, бкмоттун тузумун жана курамын аныктайт, вкметтун 
ишинин программасын бекитет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши Конституцияга езгер- 
туулерду киргизет; мыйзамдарды кабыл алат; мыйзамда аныкталган тартип- 
те эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана денонсациялайт; КРнын 
чек араларын езгертуу тууралуу маселелерди чечет; республикалык бюджет- 
ти жана анын аткарылышы жвнунде отчётту бекитет; администрациялык- 
аймактык тузулушунун маселелерин чечет; мунапыс жвнунде актыларды
чыгарат.

Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлиги. Кыргыз Республикасы
нын аткаруу бийлигин вкмет, ага баш ийген министрликтер, мамлекеттик 
комитеттер, административдик ведомстволор жана жергиликтуу мамлекет
тик администрациялар ишке ашырат.

вкмет Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы 
болуп саналат жана КРнын Конституциясында каралган чектерде Жогорку 
Кенешке отчёт берет жана анын алдында жооптуу. вкметту Премьер- 
министр башкарат. вкмет Премьер-министрден, вице-премьер-министрлер- 
ден, министрлерден жана мамлекеттик комитеттердин терагаларынан турат. 
вкмет Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат 
жана мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат.

вбласттардын жана райондордун аймактарында аткаруу бийлигин жер
гиликтуу мамлекеттик администрация ишке ашырат. Алар ез ишмердиги 
боюнча вкметке отчёт беришет.

Кыргыз Республикасынын сот бийлиги. Кыргыз Республикасында 
сот адилеттигин сот гана ишке ашырат. Мыйзамда каралган учурларда жана 
тартипте Кыргыз Республикасынын жарандары сот адилеттигин ишке ашы- 
рууга катышууга укуктуу (93-берене). Сот бийлиги конституциялык, жаран- 
дык, жазыктык, административдик жана башка формадагы сот ендурушу 
аркылуу жузеге ашырылат.

Кыргыз Республикасынын Сот бийлиги Конституция жана мыйзамдар 
менен белгиленет, ал Жогорку соттон жана жергиликтуу соттордон
турат.

Жогорку сот жарандык, жазык, экономикалык, административдик жана 
башка иштер боюнча жогорку сот органы болуп саналат. Ал мыйзамда
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белгиленген тартипте сот процессине катышуучулардын кайрылуулары 
боюнча жергиликтуу соттордун соттук актыларын кайра кароону жузеге 
ашырат. Жогорку соттун актылары акыркы болуп эсептелет жана даттанууга 
жатпайт.

Жогорку соттун курамында Конституциялык палата иштейт. Жогорку 
соттун Конституциялык палатасы конституциялык контролдоону жузеге 
ашыруучу орган болуп саналат. Мыйзам менен адистештирилген соттор 
тузулушу мумкун.

Жогорку соттун курамы Кыргыз Республикасынын Президенти тарабы- 
нан Судьяларды тандоо боюнча кецештин сунушу менен Жогорку Кецеш- 
ке бекитууго женетулет. Жогорку соттун судьялары курактык чегине 
жеткенге чейин шайланат.

Кыргыз Республикасында мамлекеттин белгилуу бир функцияларын ат- 
каруучу мамлекеттик органдардын башка турлеру дагы бар. Мисалга алсак, 
мамлекеттик органдардын езунче тобун прокуратура, Улуттук банк, шайлоо 
жана референдумдарды еткеруу боюнча Борбордук комиссия, Эспетее пала
тасы, Акыйкатчы (Омбудсмен) ж. б.

Кыргыз Республикасынын нрокуратурасы. Прокуратура органдары: 
аткаруу бийлигинин органдары, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органда
ры, алардын кызмат адамдары тарабынан мыйзамдардын так жана бирдей 
аткарылышын; изин суутпай издеену, тергеену жузеге ашыруучу органдар 
тарабынан мыйзамдардын сакталышын; жазык иштер боюнча соттун чечим- 
дерин аткарууда, ошондой эле жарандардын жеке эркиндигин чектееге 
байланышкан мажбурлоо мунездегу чараларды колдонууда мыйзамдардын 
сакталышын кеземелдейт. Прокуратура органдары: мыйзамда белгиленген 
учурларда сотто жарандын же мамлекеттин кызыкчылыктарына екулчулук 
кылат; сотто мамлекеттик айыптоону ишке ашырат; мамлекеттик органдар
дын кызмат адамдарына карата жазык куугунтуктоону жургузет.

Улуттук банк Кыргыз Республикасынын банк системасын кеземел- 
дейт, Кыргыз Республикасындагы акча-насыя саясатын аныктайт жана жур
гузет, бирдиктуу валюта саясатын иштеп чыгат жана жузеге ашырат, акча 
белгилеринин эмиссиясын жургузууге езгече укукка ээ, банктык каржы- 
лоонун ар турдуу турлерун жана принциптерин ишке ашырат.

Шайлоо жана референдумдарды еткеруу боюнча Борбордук комис
сия Кыргыз Республикасында шайлоолорду жана референдумдарды даярдоо 
жана еткерууну камсыз кылат.

Эсептее палатасы республикалык жана жергиликтуу бюджеттердин 
аткарылышына, бюджеттен тышкаркы каражаттарга, мамлекеттик жана му- 
ниципалдык менчиктин пайдаланылышына аудит жургузет.

Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын эркиндиктеринин 
сакталышына парламенттик контролду Акыйкатчы (Омбудсмен) жургузет.

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу -  
жергиликтуу жамааттардын жергиликтуу маанидеги маселелерди ез кызык-
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чылыктарында жана ез жоопкерчилиги менен чечууге багытталган ез ал
дынча ишмердик. Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык жер
гиликтуу ез алдынча башкаруу органдары мамлекеттик бийлик органда
ры менен чогуу иштее аркылуу айыл, кыштак, шаар, район, областардагы 
калктын жашоосундагы жергиликтуу маанидеги маселелерин чечет. Жерги
ликтуу ез алдынча башкаруу органдары ез ишмердигинде иш милдеттери 
менен ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдардан ажыратуунун негизин- 
де иш алып барышат.

Ж0Бну ишке ашырууда жергиликтуу ез алдынча башкаруу ишке ашып 
жаткан административдик-аймактык бирдиктердин чегинде жашап жаткан 
калктын же анын айрым топторунун тузден-туз эркин билдируучу ар кандай 
формадагы тузден-туз демократия езгече ролду ойнойт. Бул роль эн оболу 
шайлоо, калктын жыйындары жана башка тузден-туз демократиянын бир 
катар формалары аркылуу аныкталат, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын системасынын бардык эц маанилуу туйундерунун калыпта- 
нышын жана иштешин камсыз кылат. Ушул жагдайды эске алуу менен 
ЖвБнун тажрыйбасында тузден-туз жана екулчул демократиялар кесили- 
шет, бири-бирин толукташат.

Мындан сырткары Ж0Бну ишке ашырууда тузден-туз демократиянын 
ролу анын кээ бир формалары (мисалы, курултайлар, жыйындар (чогулуш- 
тар) жана башка туз эрк билдируу формалары) вздеру даты жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу системасына киришери менен аныкталат, анын ажырагыс 
белугун тузушет.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 59-беренесине ылайык 
коомдук пикирдин бардык тарабын эсепке алуу жана калктын жашоо тири- 
чилигин уюштуруунун маанилуу маселелерин чечууде калкты катыштыруу 
максатында жергиликтуу жамааттар курултайларды еткере алышат. Курул- 
тайга аймактын социалдык-экономикалык енугуусу, жергиликтуу бюджетти 
тузуу, муниципалдык менчикти пайдалануу жана енуктуруу маселелерин 
алып чыга алышат. Курултайдын чечими тиешелуу жергиликтуу кенеш учун 
сунуш мунезуне ээ жана жергиликтуу кенеш жана жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун аткаруучу органынын башчысы тарабынан каралат.

Курултайдын делегаттарынын екулчулук нормалары, аны еткеруунун 
тартиби жана чечимдерин иш жузуне ашыруу Кыргыз Республикасынын 
нормативдик укуктук актыларына ылайык жергиликтуу жамааттын уста-
вында бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 60-беренесинде маани
луу маселелер боюнча жергиликтуу жамааттын мучелерунун пикирин эске 
алуу максатында жергиликтуу кенештин депутаттарынын жана анын атка- 
руу органдарынын маалыматтарын угуу жана талкуулоо боюнча бир кече- 
нун, бир кварталдын, микрорайон же айылдын аймагында жашаган жерги
ликтуу жамааттын мучелерунун катышуусу менен сунуштарды иштеп чыгуу 
иретинде жыйындарды (чогулуштарды), коомдук угууларды еткере ала тур- 
гандыгы белгиленген.
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Жыйындардын (чогулуштардын) сунуштары тийиштуу жыйындардын 
(чогулуштардын) екулдерунун (делегаттарынын) катышуусу менен кара- 
лат.

Ж 0Б системасынын даты бир маанилуу белугу жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун шайлануучу органдары жана башкалар болуп эсептелет.

Аларга тузден-туз:
1) жергиликтуу кече шхер (айылдык, шаардык, райондук) -  жергиликтуу 

ез алдынча башкаруунун екулчулук органдары;
2) айыл екмету, шаарлардын мэриялары -  жергиликтуу ез алдынча 

башкаруунун аткаруучу органдары киришет.
Калктын аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары Ж 0Б сис

темасынын курамдык белугун тузет. Алардын катарына микрорайондордун, 
турак жай комплекстеринин, кыштактардын, калктуу айыл пунктарынын 
советтери (кецештери) же комитеттери, кечелердун, кварталдардын, уйлер- 
дун советтери (кецештери) же комитеттери киришет.

Калктын аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары жарандар 
тарабынан алардын ыктыярдуу эркбилдируусунун негизинде гузулот. Алар 
уюштуруу жана ишмердиги боюнча аймактык белгилер менен мунезде- 
лет, екулчулук мунозде, коомдук формада жана ез алдынча башкаруу табия- 
тына ээ.

2. Мамлекеттик бийлик органдарынын системасынын 
конституциялык негиздери

Кыргыз Реснубликасынмн Президенти -  мамлекеттин башчысы.
Кыргызстанда башкаруунун республикалык формасы кабыл алынган, б. а. 
мамлекеттин башында шайланган Президент турат. Бийликти болуштуруу 
системасына ылайык Президент бийлик бутактарынын бирине даты кирбейт. 
Иштеп жаткан Конституцияга ылайык КР Президенти мамлекеттин башчы
сы болуп эсептелет жана элдин жана мамлекеттик бийликтин биримдигин 
корсетуп турат.

Кыргыз Республикасынын Президенти КР жарандары тарабынан 6 жыл- 
га шайланат, ошол эле убакта бир эле адам эки жолу Президент болуп шай- 
лана албайт. Президент болуп 35 жаштан томен эмес 70 жаштан жогору 
эмес, мамлекеттик тилди билген жана республикада жалпысынан 15 жылдан 
кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат. Прези
дентш шайлоо тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат. Прези
дентши кызмат ордуна талапкерлердин саны чектелбейт. 30 минден кем 
эмес шайлоочунун колтамгасын топтогон адам Президенттикке талапкер 
болуп каттала алат.

Президент ез ыйгарым укуктарын жузеге ашырган мезгилде езунун 
саясий партияга мучолугун токтото турат жана саясий партиялардын иште- 
рине байланыштуу кандай гана болбосун аракеттерин токтотот.
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Кыргыз Республикасынын Президенти ар турдуу ыйгарым укук- 
гарга ээ. Аларды темендегудвй турлергв же топторго белее болот:

1. 0лкенун калкына, жарандарына, шайлоочуларына карата ыйгарым 
укуктары.

2. Мамлекеттик бийликтин ар бир бутагына карата ыйгарым укуктары.
3. Мамлекеттин коопсуздук жана коргонуу жаатына карата ыйгарым 

укуктары.
4. Тышкы саясат жаатына карата ыйгарым укуктары.
5. Нормативдик ишмердигине байланыштуу ыйгарым укуктары.

Президенттин елкенун калкына, жарандарына, шайлоочуларына 
карата ыйгарым укуктары:

-  Конституцияда каралган учурларда Жогорку Кецешке жана жерги
ликтуу кецештерге шайлоолорду дайындайт, Конституцияда каралган учур
ларда Жогорку Кецешке жана жергиликтуу кецештерге моонетунон мурда 
шайлоолорду дайындайт;

-  мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлайт жана КР ардак наамдарын 
ыйгарат;

-  жогорку аскердик наамдарды, дипломатиялык рангдарды жана баш
ка атайын наамдарды ыйгарат;

-  жарандыгына кабыл алуу жана жарандыгынан чыгаруу маселелерин 
чечет;

-  ырайым кылууну жузого ашырат.

Мамлекеттик бийликтин ар бир бутагына карата ыйгарым укук
тары.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Жогорку Кецешке ка
рата ыйгарым укуктары:

-  зарыл учурларда Жогорку Кецештин кезексиз жыйналыштарын 
чакырууга жана каралууга жаткан маселелерди аныктайт;

-  Жогорку Кецештин жыйнапыштарында чыгып суйлоого укуктуу.
Жогорку Кецеш 0кмотко ишеним корсотуудон баш тарткан учурда

Президент 5 жумушчу кундун ичинде 0кмоттун кызматтан кетиши женундо 
чечим кабыл алат же болбосо Жогорку Кецешке шайлоону меонотунен 
мурда дайындайт.

Кыргыз Республикасынын Президентинин сот бийлигине карата 
ыйгарым укуктары:

-  Жогорку соттун судьяларынын кызматына шайлоо учун талапкер- 
лерди Судьяларды тандоо боюнча кецештин сунушу боюнча Жогорку 
Кецешке сунуштайт;

-  судьялар кецешинин сунушу боюнча Жогорку сопун судьяларын 
кызматынан бошотуу учун Жогорку Кецешке сунуштайт;
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-  судьяларды тандоо боюнча кецештин сунушу боюнча жергиликтуу 
соттордун судьяларын дайындайт;

-  конституциялык мыйзамда каралган учурларда Судьялар кенешинин 
сунушу боюнча жергиликтуу соттордун судьяларын бошотот.

Кыргыз Республикасынын Президентинин аткаруу бийлигине карата 
коргоо, улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын 
жетекчилерин, ошондой эле алардын орун басарларын дайындоо жана кыз- 
маттан бошотуу ыйгарым укуктары бар.

Мындан сырткары, Жогорку Кецеш вкметке ишеним керсетпогенден 
кийин Президент вкметтун кызматтан кетиши жонунде чечим кабыл алууга 
же болбосо Жогорку Кенештин чечими менен макул болбоого укуктуу. 
Эгерде Жогорку Кецеш 3 айдын ичинде вкметке ишеним керсетпее женун- 
де кайталап чечим кабыл алса Президент вкметту кызматынан кетирет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик башка 
органдарга карата ыйгарым укуктары:

1. Жогорку Кенештин макулдугу менен Башкы прокурорду дайындайт; 
мыйзамда каралган учурларда Жогорку Кенештин депутаттарынын 
жалпы санынын учтен биринен кем эмесинин макулдугу же болбосо 
Жогорку Кецештин депутаттарынын учтен экиси жактырган Жогорку 
Кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтен биринин демилге- 
си боюнча Башкы прокурорду кызматтан бошотот;

2. Улуттук банктын терагасынын кызмат ордуна шайлоо учун талапкер- 
ди Жогорку Кецешке киргизет; Улуттук банктын терагасынын суну
шу боюнча Улуттук банктын терагасынын орун басарларын жана 
башкарма мучелерун дайындайт, мыйзамда каралган учурларда алар- 
ды кызматтан бошотот;

3. Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча борбордук комиссиясы- 
нын мучелерунун учтен бирин шайлоо жана кызматтан бошотуу учун 
талапкерлерди Жогорку Кецешке киргизет;

4. Эсептее палатасынын мучелерунун учтен бирин кызмат ордуна шай
лоо жана кызматтан бошотуу учун талапкерлерди Жогорку Кецешке 
киргизет;

5. Эсептее палатасынын Жогорку Кецеш тарабынан шайланган мучеле
рунун ичинен Эсептее палатасынын терагасын дайындайт жана аны 
мыйзамда каралган учурларда бошотот.

Кыргыз Республикасынын Президентинин мамлекеттик коопсуз
дук жана коргоо жаатындагы ыйгарым укуктары:

1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Кучтерунун Башкы колбашчы- 
сы болуп саналат, анын жогорку командалык курамын аныктайт, да
йындайт жана кызматтан бошотот.

2. Коргоо Кенешин жетектейт;
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3. Конституциялык мыйзамда каралган негиздер болгон учурда езгече 
абалды киргизуу мумкунчулугу женунде эскертет, ал эми зарыл бол- 
гондо аны айрым жерлерде алдын-ала жарыялабай туруп киргизет, ал 
женунде Жогорку Кецешке токтоосуз билдирет;

4. Жалпы же жарым-жартылай мобилизациялоону жарыялайт; Кыргыз 
Республикасына баекынчылык жасалганда же тузден-туз баекынчы- 
лык коркунучу туулганда согуш абалын жарыялайт жана бул маселе- 
ни токтоосуз Жогорку Кецештин кароосуна киргизет;

5. влкену коргоонун жана анын жарандарынын коопсуздугунун кызык- 
чылыктарында согуш абалын жарыялайт жана бул маселени токтоо
суз Жогорку Кецештин кароосуна киргизет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин тышкы саясат жаатына 
карата ыйгарым укуктары:

-  влкенун ичинде жана анын чегинен сырткары жерлерде Кыргыз Рес
публикасынын атынан чыгат;

-  суйлешуулерду жургузет жана Премьер-министр менен макулдашуу 
боюнча эл аралык келишимдерге кол коёт; керсетулген ыйгарым укуктарды 
Премьер-министрге, вкмет мучелеруне жана башка кызмат адамдарына 
еткеруп берууге укуктуу;

-  ратификациялоо грамоталарына жана кошулуу женунде грамоталарга 
кол коёт;

-  Премьер-министр менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасы
нын чет мамлекеттердеги дипломатиялык екулчулуктерунун башчыларын 
жана эл аралык уюмдардагы туруктуу екулдерун дайындайт; аларды кайра 
чакыртып алат; чет мамлекеттердин дипломатиялык екулчулуктерунун баш- 
чыларынын ишеним жана кайра чакыртып алуу грамоталарын кабыл алат.

Нормативдик ишмердигине байланыштуу ыйгарым укуктары. Кыргыз 
Республикасынын Президента мамлекеттин башчысы катары республика- 
нын бардык аймактарында аткарылышы милдеттуу болгон жарлыктарды 
жана буйруктарды чыгарат. Акырында, Кыргыз Республикасынын Прези
дента Жогорку Кецеш кабыл алган мыйзамдарга кол коёт жана жарыялайт, 
муну менен мыйзам чыгаруу процессии аягына чыгарат.

Президент арызы менен кызматынан кеткен учурда, Конституцияда 
каралган тартипте кызматтан четтетилгенде, ошондой эле оорусу боюнча 
ыйгарым укуктарын аткара албай калганда же ал каза болгон учурда Прези- 
денттин ыйгарым укуктары меенетунен мурда токтотулушу мумкун.

Президенттин аракеттеринде кылмыш белгилери болгону женунде 
Башкы прокурордун корутундусу менен бышыкталган Жогорку Кецеш тара
бынан кылмыш жасагандыгы женунде коюлган айыптын негизинде гана 
Президент кызматынан четтетилиши мумкун. Мындай болгон учурда ал жа- 
зык жоопкерчилигине тартылышы мумкун.

Президентти кызматтан четтетуу женунде Жогорку Кецештин чечими 
Президентке карты кунее коюлгандан кийин уч айлык меенеттен кечикти-

21



рилбестен, Жогорку Кецештин депутаттарынын жалпы санынын учтен эки- 
синен кем эмес кепчулугунун добушу менен кабыл алынышы керек. Эгерде 
бул меенетте Жогорку Кецештин чечими кабыл алынбаса, коюлган кунео 
четке кагылды деп эсептелинет.

Президент оз ыйгарым укуктарын моонетунон мурда токтоткон учур- 
да жаны Президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын Жогор
ку Кецештин Торагасы (Спикер) аткарат. Президенттин ыйгарым укукта
рын Жогорку Кецештин Торагасы аткарууга мумкун болбогон учурда 
Президенттин ыйгарым укуктарын Премьер-министр аткарат.

Моонотунон мурда Президентш шайлоо Президенттин ыйгарым укук- 
тары токтотулган кундон тартып уч айлык моонотто откорулот. Президент
тин ыйгарым укуктарын аткарып жаткан кызмат адамы Жогорку Кенешке 
моонотунон мурда шайлоо дайындоого, вкмотту кызматтан кетирууго 
укуксуз.

Кызматынан четтетилгенден башка бардык мурдагы президенттер Кыр- 
гыз Республикасынын экс-президенти деген наамга ээ болушат. Экс-прези
дент статусу мыйзам менен белгиленет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин конституциялык ыйгарым 
укуктарын аткаруу учун КР Президентинин Аппараты тузулет. Анын тузу- 
мун жана жобосун, ошондой эле анын жетекчисин Президент бекитет.

Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты КР Президентине 
туздон-туз баш ийген мамлекеттик орган болуп саналат. Президенттин 
Аппаратынын негизги милдеттери болуп темонкулор эсептелет:

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин элдин жана мамле
кеттик бийликтин биримдигин билдирген мамлекет башчысы катары камсыз 
кылуу;

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган мамлекет 
башчысынын ыйгарым укуктарын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республи
касынын Президентинин ишин камсыз кылуу;

-  мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийликтери, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары менен 
эриш-аркак иштоо боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин 
уюштуруу;

-  мамлекеттик башкаруунун сапатына мониторинг жургузуу жана баа- 
лоо, ошондой эле буткул мамлекеттик кызматты еркундотуу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Президентинин ишин уюштуруу;

-  Кыргыз Республикасынын элинин башын бириктируу жана ынтыма- 
гын сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту онуктуруу 
боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин уюштуруу;

-  жергиликтуу коомчулуктун потенциалын кучетуу жана жарандык 
коомдун институттарын онуктуруу боюнча Кыргыз Республикасынын 
Президентинин ишин уюштуруу;

22

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин эксперттик-анали- 
тикалык, маалыматтык жана укуктук жактан камсыз кылуу.

Бул милдеттерди аткаруу учун Президенттин Аппараты теменкудой 
негизги функцияларды жургузот:

-  Президенттин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши менен, 
Кыргыз Республикасынын вкмоту, Кыргыз Республикасынын администра- 
циялык ведомстволору, мамлекеттик башка органдары жана мекемелери, 
жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары менен эриш-аркак иштеосун
уюштурат;

-  коргонуу жана улуттук коопсуздук маселелери боюнча Кыргыз Рес- 
публикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз
кылат;

-  Кыргыз Республикасынын Президента тарабынан томенку чараларды 
кабыл алуусуна багытталган сунуштарды мамлекет башчысы учун иштеп 
чыгат: Кыргыз Республикасынын Куралдуу Кучторунун Башкы кол башчы
сы катары коргонуу жана улуттук коопсуздук, озгочо же согуш абалын кир- 
гизуу, олконун эгемендигин жана аймактык бутундугун коргоо, консти- 
гуциялык тузулушту жана коомдук тартипти сактоо боюнча мыйзамдарда 
каралган башка чараларды керуу маселелери боюнча; улуттук коопсуздукту, 
укуктук тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу боюнча укук коргоо 
жана мамлекеттик башка органдардын ишин координациялоо жана контрол- 
доо боюнча; Кыргыз Республикасынын коргоо кецешинин бийликтин мый
зам чыгаруу, аткаруу жана сот бутактары, жергиликтуу оз алдынча башка
руу органдары менен эриш-аркак иштоесу боюнча;

-  Кыргыз Республикасынын Коргоо кецешинин ишин камсыз кылат;
-  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши менен эриш-аркак иштоо 

боюнча мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын ишке ашырууну темен
кудой камсыз кылат: Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешиндеги мый
зам чыгаруу процессинин абалы жана анда каралуучу маселелер жонундо 
мамлекет башчысын узгултуксуз маалымдайт; Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кецеши тарабынан мамлекет башчысына кол коюуга берилген 
мыйзамдар жонундо Кыргыз Республикасынын Президентине корутунду- 
ларды даярдайт;

-  Кыргыз Республикасынын Президенти кол койгон мыйзамдарды элге 
жарыялоону же мамлекет башчысынын чечими менен карты пикир берил
ген мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешине кайтарууну 
камсыз кылат; кадрдык маселелер боюнча сунуштарды Кыргыз Республика
сынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеце
шине откорууну камсыз кылат;

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликтуу соттору 
менен оз ара аракеттенуу боюнча мамлекет башчысынын ыйгарым укукта
рын жузого ашырууну камсыз кылат; ачык-айкын иштер боюнча Кыргыз 
Республикасынын Президентинин кызыкчылыктарына екулчулук кылат;
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-  сотторду шайлоо, дайындоо, бошотуу, алардын ыйгарым укуктарын 
токтотуу, кызматынан четтетуу, ротация жургузуу (которуу) маселелери 
боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын иш- 
ке ашырууну камсыз кылат;

-  сотторду шайлоо, дайындоо, бошотуу, алардын ыйгарым укуктарын 
токтотуу, кызматтан четтетуу, ротация жургузуу (которуу) боюнча доку- 
менттерди даярдоону камсыз кылат;

-  Кыргыз Республикасынын тышкы саясатын иштеп чыгууга катышат;
-  акча-кредит саясатын ишке ашырууга анализ жана мониторинг, фи- 

нансылык аудит жургузет;
-  Кыргыз Республикасынын Президентинин жарандык жана эл аралык 

коомчулук, диний уюмдар, ошондой эле окметтук эмес уюмдар жана жал- 
пыга маалымдоо каражаттары менен эриш-аркак иштоесун камсыз кылат;

-  эл аралык делегациялардын жана уюмдардын, окметтук эмес жана 
диний уюмдардын екулдорун кабыл алууну уюштурат;

-  жергиликтуу кецештерге шайлоолорду жургузуу жана аларды тарка- 
туу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым 
укуктарын ишке ашырууну камсыз кылат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кецешинин жыйындарына катышуусун камсыз кылат;

-  Президенттин Аппаратынын компетенциясына кирген маселелер 
боюнча жана Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын 
ишке ашыруу учун жумушчу комиссиялардын, топтордун, консультациялык 
кецештердин жана комиссиялардын ишин координациялайт;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин тиешелуу нормативдик 
укуктук актыларын жана буйруктарын жана Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Аппарат жетекчисинин чечимдерин каттоону жургузет;

-  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу жарандык, ыра- 
йым кылуу, мамлекеттик сыйлыктар, билим беруу, илим жана маданият 
маселелери боюнча комиссиялардын ишин камсыз кылат;

-  мамлекеттик башкаруунун сапатына, ошондой эле буткул мамлекет
тик кызматты еркундетууге мониторинг жана баалоо жургузет, тиешелуу 
сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентине киргизет;

-  елкедегу мамлекеттик кызматтын жана кадрдык саясаттын абалына, 
Президенттин Аппаратынын кызматчыларынын кесиптик даярдыгынын 
децгээлине анализ жургузет;

-  Кыргыз Республикасынын Президента дайындоочу же ал Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кецешине сунуш кылуучу кадрларды кызматка 
дайындоо боюнча сунуштарды мамлекет башчысынын кароосуна киргизет;

-  мамлекет башчысы дайындоочу жана аны менен макулдашылуучу 
кызмат адамдарын кызматка дайындоодо жана кызматтан бошотууда мате- 
риалдарды тариздейт, ал кызмат адамдарынын мамлекеттик кызмат етеесу 
менен байланышкан маселелерди чечет, алардын ездук иштерин жургузет;
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- Президенттин Аппаратынын кызматчыларын даярдоону жана кайра 
ыярдоону уюштурат, алардын этикалык нормаларды сактоосу боюнча иш- 

терди жургузет;
-  Кыргыз Республикасынын элинин башын бириктируу жана ынтыма- 

гын сактоо, этностор аралык жана жарандык сабырдуулукту енуктуруу 
боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин иш-чараларын уюштурат;

-  жергиликтуу коомчулуктардын ээлеген ордуна жана ишине анализ 
жургузет жана алардын потенциалын кучетуу, жарандык коомдун институт- 
| арын андан ары енуктуруу боюнча тиешелуу сунуштарды Кыргыз Респуб- 
никасынын Президентине киргизет;

-  жарандык, саясий башпаанек беруу маселелери боюнча Кыргыз Рес- 
мубликасынын Президентинин чечимдеринин долбоорлорун даярдайт;

-  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо, 
ардак наамдарын, мамлекеттик сыйлыктарын, аскер дик жогорку же башка 
паамдарды, класстык жана атайын чиндерди, квалификациялык класстарды 
жана дипломатиялык рангдарды ыйгаруу женунде сунуштарды Кыргыз Рес- 
мубликасынын Президентине киргизет;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин жарандарга ырайым 
бсруусун жургузууну камсыз кылат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин ишин укуктук камсыздоону 
жургузет;

-  Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорлоруна жана Жогорку 
Кецеш кабыл алган мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
11резидентинин нормативдик укуктук актыларынын долбоорлоруна экспер
тиза жургузет;

-  елкенун ичиндеги экономикадагы жана социалдык чейредегу абал 
женунде маалымат менен Кыргыз Республикасынын Президентин камсыз 
кылат;

-  елкедегу жана чет елкедегу учурдагы коомдук-саясий абал женунде 
маалымат менен Кыргыз Республикасынын Президентин камсыз кылат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин учурдагы ишин камсыз кы- 
лууну, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин келечектуу 
жана учурдагы иш пландарын даярдоону уюштурат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин региондорго барууларын 
уюштурат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен эл ара
лык иш-сапарларды, расмий жолугушууларды жана мамлекеттер аралык 
мунездегу башка иш-чараларды камсыз кылууну уюштурат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин тапшырмасы боюнча 
региондордо инспекциялык текшеруулерду жургузет;

-  мыйзамдарды кодификациялоону жана системалоону жургузет;
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-  Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарынын жана 
буйруктарынын жоболорун расмий турде чечмелее (тушундуруу) женунде 
чечимдердин долбоорлорун даярдоону камсыз кылат;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Президенттин Аппа
рат жетекчисинин чечимдеринин жана тапшырмаларынын сапаттуу аткары- 
лышын контролдоону камсыз кылат;

-  иш кагаздарын жургузууну уюштурат;
-  Кыргыз Республикасынын Президентинин, ошондой эле Президент

тин Аппарат жетекчисинин чечимдерин жана тапшырмаларын, ездук кор- 
респонденцияны тиешелуу турде тариздеену жана жиберууну камсыз кылат;

-  жарандарды кабыл алууну, жарандардын каттарын жана арыздарын 
кароону, ошол кайрылуулар боюнча жетекчиликтин тапшырмаларынын ат- 
карылышын контролдоону уюштурат, арыз ээлерине жоопторду даярдайт;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин жана анын аппаратынын 
ишин маалыматтык коштоону, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражатта- 
ры менен эриш-аркак иштоену жургузет;

-  Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктарын ишке 
ашыруу учун башка функцияларды жургузет.

Президенттин Аппаратын Президенттин Аппарат жетекчиси жетектейт, 
аны Кыргыз Республикасынын Президента кызматка дайындайт жана кыз- 
маттан бошотот. Президенттин Аппарат жетекчисинин орун басарлары бо
лот, аларды Президенттин Аппарат жетекчисинин сунушу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Президента кызматка дайындайт жана кызматтан бо
шотот.

Президенттин Аппаратынын тузумдук болумдерунун жетекчилерин 
Президенттин Аппарат жетекчисинин сунушу менен КР Президента кыз
матка дайындайт жана кызматтан бошотот.

Жогорку Кенеш -  бийликтин жогорку мыйзам чыгаруучу органы. 
Жогорку Кенеш -  Кыргыз Республикасынын парламенти — мыйзам чыгаруу 
бийлигин жана оз ыйгарым укуктарынын чегинде контролдук кылуу мил- 
деттерин жузего ашыруучу окулчулуктуу жогорку орган болуп саналат. Ал 
пропорциялуу система боюнча 5 жылдык моонотко шайлануучу 120 депу- 
таттан турат.

Шайлоо кунуно карата 21 жашка чыккан, шайлоого укугу бар Кыргыз 
Республикасынын жараны Жогорку Кенештин депутаты болуп шайлана 
алат.

Парламентке отуу учун шайлоо босогосун кошуп алганда Жогорку 
Кенештин депутаттарын шайлоонун тартиби конституциялык мыйзам менен 
аныкталат.

Жогорку Кенештин депутаттары фракцияларга биригишет. Жогорку 
Кенеште фракциялардын коалициясын тузгендугу жонундо расмий жарыя- 
лаган, депутаттык мандаттардын жарымынан кебуно ээ болгон фракция, же 
фракциялардын коалициясы парламенттик копчулук болуп саналат.
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Парламенттик кепчулуктун курамына кирбеген жана ага карата езун 
оппозиция катары жарыялаган фракция, же фракциялар парламенттик оппо
зиция болуп саналат. Конституция парламенттик кепчулукке жана ©кметко 
бийликти аша чаап колдонууга жол бербеген кучтуу, таасирдуу оппозиция- 
ны онуктурууго шарт тузет. Бул учун Конституцияда темендегудой меха
низм дер каралган.

Маселен, шайлоодо женип чыккан партияга парламентте 65тен коп эмес 
депутаттык мандат берилет. Калган 55 депутаттык мандаттар башка партия- 
ларга берилет. Женип чыккан партия екмотту тузуу укугуна ээ болот, бирок 
Конституцияны озгортууге же бийликти узурпациялоого алардын добушта- 
ры жетпейт. Парламенттик оппозицияга мындан башка парламенттеги негиз- 
ги кызмат орундары: вице-спикер, укук тартиби жана бюджет боюнча коми- 
теттердин терагалыгы берилет.

Мындан сырткары, парламенттик азчылык Эсептее палатасынын, 
Соттор кенешинин, шайлоолор жана референдумдар боюнча Борбордук 
шайлоо комиссиясынын курамын паритеттик негизде тузуудо катышуу мум- 
кунчулугуне ээ.

Демек, оппозицияга парламенттин ичинде тец аттандаштык куреш учун 
гана шарттар тузулбестен, чечимдерди кабыл алуу процесстерине катышуу 
шарттары тузулген.

Конституция боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши- 
не жуктолгон ыйгарым укуктарды темендегудой топторго белее болот:

1. вкулчулук ыйгарым укуктары.
2. Мыйзам чыгаруучу ыйгарым укуктары.
3. Тескее ыйгарым укуктары.
4. Контролдук ыйгарым укуктары.
вкулчулук орган катары Жогорку Кенеш жалпы коомдун кызыкчылык- 

тарын эске алат, аларды жалпы жонунан мамлекеттик аппараттын ишмерди- 
гинин негизи кылат.

Мыйзам чыгаруучу ыйгарым укуктары -  Жогорку Кенештин башкы 
функциясы. Мыйзамдар Жогорку Кенеш тарабынан уч окууда кабыл алынат. 
Мыйзамдар, Жогорку Кецештин чечимдери катышып отурган депутаттар- 
дын кепчулугунун, бирок Жогорку Кецештин депутаттарынын 50ден кем 
эмесинин добушу менен кабыл алынат.

Жогорку Кецеш тарабынан кабыл алынган мыйзам 14 кундун ичинде 
Президентке кол коюу учун жиберилет. Президент мыйзамды алган кундвн 
тартып бир айдан кечиктирбестен ага кол коёт же езунун каршы пикирлери 
менен Жогорку Кецешке кайрадан кароого кайтарат. Республикалык бюд
жет, салыктар жонунде мыйзамдар милдеттуу турде кол коюлууга жатат.

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик чек араны взгертуу женунде 
мыйзамдар Жогорку Кецеш тарабынан учтен кем эмес окууда, Жогорку 
Кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтен экиден кем эмес кепчулу
гунун добушу менен кабыл алынат.
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Мыйзам чыгаруу процесси гемендегудей баскыч гардан гурат:
-  Мыйзам чыгаруу демилгеси;
-  Жогорку Кенешке мыйзам долбоорун алгачкы ирет киргизуу туура- 

луу чечимди кабыл алуу;
-  Жогорку Кецештин жумушчу органдарында мыйзам долбоорун ал- 

дын ала кароо;
-  Мыйзам долбоорун Жогорку Кецештин пленардык жыйынында 

кароо;
-  Кабыл алынган жана жактырылган мыйзамды Президентке женетуу;
-  Президент мыйзамды кол коюу же четке кагууну (кайра артка кай- 

тарууну) кароо;
-  Мыйзамды элге жеткируу (жарыялоо);
-  Мыйзамдын кучуне кируусу.

Мыйзам чыгаруу демилге укугу: 10 миц шайлоочуга (элдик демилге); 
Жогорку Кецештин депутатына; вкметке таандык экенин белгилеп кетмек- 
чибиз.

Жогорку Кецештин тескеечу ыйгарым укуктарына:
-  референдумду дайындоо женундегу мыйзамды кабыл алуу ;
-  Конституцияга озгвртуулерду киргизуу;
-  мамлекеттик бюджетти жана башка каржылык чечимдерди кабыл 

алуу;
-  екметтун ишинин программасын, ©кмвт мучвлорун -  коргоо жана 

улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик органдардын жетек- 
чилерин кошпогондо вкметтун тузумун жана курамын аныктоо;

-  екмет тарабынан киргизилген Кыргыз Республикасынын енугуусу- 
нун жалпы мамлекеттик программаларын бекитуу;

-  мыйзамда белгиленген тартипте Судьяларды тандоо боюнча кецеш
тин курамын бекитуу;

-  Президенттин сунуштамасы боюнча Улуттук банктын торагасын 
шайлоо; мыйзамда каралган учурларда аны кызматтан бошотуу;

-  шайлоо жана референдум откеруу боюнча борбордук комиссиянын 
мучелерунун курамынын учтен бирин -  Президенттин, учтен бирин -  пар- 
ламенттик кепчулуктун жана учтен бирин -  парламенттик оппозициянын 
сунуштамасы боюнча шайлоо; мыйзамда каралган учурларда апарды кыз- 
маттарынан бошотуу;

-  Эсептее палатасынын мучелерунун курамынын учтен бирин — 
Президенттин, учтен бирин -  парламенттик кепчулуктун жана учтен бирин 
-  парламенттик оппозициянын сунуштамасы боюнча шайлоо; мыйзамда 
каралган учурларда аларды кызматтарынан бошотуу;

-  Акыйкатчыны (Омбудсменди) шайлоо жана мыйзамда каралган 
учурларда кызматтан бошотуу; аны жазык жоопкерчилигине тартууга 
макулдук беруу;
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-  Акыйкатчынын (Омбудсмендин) сунуштамасы боюнча Акыйкатчы- 
нын (Омбудсмендин) орун басарларын шайлоо жана мыйзамда каралган 
учурларда кызматынан бошотуу; аларды жазык жоопкерчилигине тартууга 
макулдук беруу;

-  Башкы прокурорду дайындоого макулдук беруу; аны жазык жооп
керчилигине тартууга макулдук беруу; Жогорку Кецештин депутаттарынын 
жалпы санынын учтен биринен кем эмес добушу менен Башкы прокурорду 
кызматтан бошотууга макулдук беруу;

-  Мыйзамда каралган учурларда Башкы прокурорду кызматтан бошо- 
туу тууралуу Жогорку Кецештин депутаттарынын жалпы санынын учтен 
биринин демилгесин Жогорку Кецештин депутаттарынын жалпы санынын 
учтен экисинин кепчулук добушу менен жактыруу;

-  конституциялык мыйзамда каралган учурларда жана тартипте езгече 
абалды киргизуу; бул маселе боюнча Президенттин жарлыктарын бекитет 
же жокко чыгаруу;

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясында каралган башка чечим
дерди кабыл алуу кирет.

Жогорку Кецеш элдик екулчулуктун жогорку органы катары контрол- 
дук ыйгарым укуктарга ээ. Алардын кээ бирлери саясий мунезге ээ, ар кайсы 
мамлекеттик органдарга тиешелуу. Алардын ичинде Жогорку Кенеш:

-  Президенттин, чет мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын екулде- 
рунун суйлеген сездерун угат;

-  Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ар жылдык баяндамасын угат;
-  Башкы прокурордун, Улуттук банктын терагасынын, Эсептее пала

тасынын терагасынын ар жылдык отчётторун угат.
-  Жогорку Кецеш ушул Конституцияда каралган тартипте Президентке 

каршы айып коёт; Президентти кызматынан четтетуу женунде чечим кабыл 
алат.

Аткаруу бийлигинин ишмердигине контроль жургузуунун формалары:
-  Премьер-министрдин ар жылдык отчётторун угат.
-  министрлердин баяндамалары жана отчёттору.
-  парламенттин пленардык жыйынында вкметке, министрлерге, башка 

жогорку мамлекеттик органдарга жана кызмат адамдарына суроолор.
-  екметтун кун мурунтан белгиленген маселелери жана жалпы саясат 

боюнча дебаттары.
-  вкметке ишеним керсетпее маселесин коюу (добуш беруу менен 

чечилет).
-  парламенттик угуулар жана иликтеелер.
Жогорку Кецеш ез депутаттарынын ичинен комитеттерди, ошондой эле 

убактылуу комиссияларды уюштурат, алардын курамын тузет. Мында пар
ламенттик оппозициянын екулдеру бюджет жана укук тартиби маселелери 
боюнча комитеттердин терагалары болуп саналат. Жогорку Кецештин ички
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органдарына партиялардын фракциялары кирет. Алар бир же болбосо езде- 
рунун программалары жакын бир нече партиялардын депутаттарын бирик- 
тирет.

Жогорку Кецеш мамлекеттик органдардын жетекчилерин мамлекеттик 
кызматтарга шайлоо, дайындоого жана бошотууга макулдугун беруу Жогор
ку Кецештин тийиштуу комитеттеринин корутундусу менен жургузулот. 
Жогорку Кецештин чечимдери депутаттардын добуш беруусу аркылуу жы- 
йындарда кабыл алынат жана токтомдор менен бекитилет.

Жогорку Кецештин ишин уюштуруу учун депутаттар озунун курамынан 
Жогорку Кецештин Торагасын (спикерди) жана анын орун басарларын шай- 
лайт. Жогорку Кецештин Терагасынын орун басарлары парламенттик оппо- 
зициянын курамына кирген депутаттардын ичинен алардын шайланышын 
камсыз кылган санда жана тартипте шайланат.

Жогорку Кецештин Терагасына темендегу ыйгарым укуктар жук- 
телгвн:

-  Жогорку Кецештин жыйналыштарын алып барат;
-  Жогорку Кецештин жыйналыштарында каралуучу маселелерди даяр- 

доого жалпы жетекчиликти жузегв ашырат;
-  Жогорку Кецеш тарабынан кабыл алынган актыларга кол коёт;

Кыргыз Республикасында жана андан тышкары жерлерде Жогорку
Кецештин атынан чыгат;

- Жогорку Кецештин Президент, вкмет, сот бийлиги жана жергилик- 
туу ез алдынча башкаруу органдары менен ез ара иш аракеттерин камсыз 
кылат;

-  Жогорку Кецештин Регламентинде каралган даты башка ыйгарым 
укуктарды жузеге ашырат.

КР Жогорку Кецешинин имараты
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КР Жогорку Кенешинин сессиясы

Жогорку Кецештин ишинин негизги формасы сессия болуп эсептелет. 
Сессиялар жыйналыш турундв втет. Жогорку Кецештин кезексиз сессияла- 
ры Президенттин, вкметтун же Жогорку Кецештин депутаттарынын кемин- 
де учтен биринин сунушу боюнча Жогорку Кецештин Терагасы тарабынан 
чакырылат. Жогорку Кецештин жыйналыштары ага Жогорку Кецештин де
путаттарынын жалпы санынын копчулугу катышса укуктуу болот. Жогорку 
Кецештин чечимдери депутаттардын добуш беруусу аркылуу жыйындарда 
кабыл алынат жана токтомдор менен бекитилет.

Жогорку Кецештин ыйгарым укуктарын иш жузуне ашыруу учун 
Жогорку Кецештин Аппараты уюштурулат. Анын негизги милдеттерине: 
депутаттардын ишмердигин информациялык-маалымат; аналитикалык; 
библиотека-библиографиялык; уюштуруучулук; материалдык-каржылык 
жактан камсыз кылуу кирет. Жогорку Кецештин Аппаратын жалпы жетек- 
тее жана ишмердигин кеземелдвену Жогорку Кецештин Терагасы иш жузу
не ашырат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Аппараты КРнын 
Жогорку Кецешинин туруктуу иш алып баруучу органы болуп эсептелет, 
анын органдарынын жана тузумдерунун ишин укуктук, уюштуруучулук, 
документтик, маалыматтык жана башка жактан камсыз кылууну Аппарат 
жузеге ашырат.

Жогорку Кецештин ишинин етмелуулутун жана туруктуулугун сактоо 
максатында Жогорку Кецештин же анын айрым депутаттарынын ыйгарым 
укуктары меенетунде аяктаганда, Жогорку Кецеш моенетунен мурда тарка- 
тылган жана анын жацы курамы шайланган учурда Аппараттын кызматкер- 
леринин иши токтотулбайт. Буларга депутаттардын кецсшчилери, консуль- 
танттары жана жардамчылары, фракциялардын катчылыктарынын, коали- 
циялардын катчылыктарынын (екулчулуктерунун) кызматкерлери кирбейт.
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Аппараттын кызматкерлери, депутаттардын консультанттары жана жар- 
дамчылары, парламенттик фракциялардын катчылыктарынын ишмердигин 
камсыздаган кызматкерлеринен башкасы, ез ишмердиктерин иш жузуне 
ашырууда кызматтары партиядан сырткары принциптерде болушун эске 
алат. Кызмат милдеттерин аткарууда алар саясий партиялардын, кыймыл- 
дардын жана башка коомдук уюмдардын чечимдери менен байланышта 
болбойт.

Аппаратта кесиптик бирикмелерден сырткары саясий партиялардын, 
диний, коомдук уюмдардын структураларын тузууге болбойт. Аппараттын 
кызматкерлери иш таштоолорго жана ошондой эле Аппараттын иштешине 
тоскоолдук жаратуучу кыймыл-аракеттерге катышууга укугу жок.

Аппараттын структурасын Тераганын сунушу менен Жогорку Кецеш 
бекитет. Аппараттын укуктук статусу Торага бекиткен жобо менен аныкта- 
лат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Терагасы Аппараттын 
ишмердигине жалпы коземел жургузет.

Аппараттын негизги милдеттери Жогорку Кецештин ишмердигин на- 
тыйжалуу уюштуруучулук, укуктук, маалымат-аналитикалык, документтик 
жана программа-техникалык жактан камсыз кылуу болуп эсептелет.

Жогоруда корсетулгон милдеттерди иш жузуне ашыруу учун Аппарат- 
ка жуктелген функциялар:

-  Жогорку Кецештин жыйындарын даярдоо жана еткерууну, комитет- 
тердин, убактылуу комиссиялардын жыйналыштарын, парламенттик фрак
циялардын, коалициялык кепчулуктун, парламенттик угуулардын, Жогорку 
Кецеш тарабынаи еткерулген башка иш-чараларды уюштуруупу камсыздоо;

-  Жогорку Кенештин кароосуна чыгаруу демилге киргизилген мый- 
зам долбоорлорун экспертизадан еткеруунун ар кандай турлерун жузоге 
ашыруу;

-  Жогорку Кецештин кароосуна коюлган мыйзам чыгарууну демилге- 
лее субъектеринин мыйзам долбоорлорун экспертизанын ар кандай турле- 
рунен еткеруу;

-  мыйзам долбоорлорун даярдоого катышуу, аларды талкуулоо, кайра 
карап чыгуу жана кызыкдар уюмдар жана мекемелер менен макулдашуу, 
келип тушкен тузетуулерду жалпылоо;

-  мыйзамдардын долбоорлорун кароонун журушунде келип чыккан та- 
лаш-тартыштарды чечуу учун укуктук, аналитикалык, маалыматтык жана 
уюштуруучулук жактан макулдашуунун жол-жоболорун коштоо;

-  Жогорку Кецеш тарабынан кабыл алынган ченемдик укуктук акты- 
ларга анын чечимдерине жана жыйындын стенограммаларына ылайык ез- 
гертуулерду, толуктоолорду, редактордук оцдоолорду киргизуу жана аларды 
белгиленген меенетте Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюу 
учун жиберуу;

-  Жогорку Кенештин токтомдорун даярдоо;
-  Жогорку Кецештин терагасынын буйруктарын даярдоо;
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парламенттик суроо-талаптарды, депутаттык суроо-талаптарды, 
Жогорку Кецештин жыйындарында кабыл алынган протоколдук тапшырма- 
парды даярдоо, Жогорку Кецештин жыйындарында депутаттар тарабынан 
айтылган сунуштарды жана сын пикирлерди жалпылоо, чараларды керуу 
учун аларды тийиштуу мамлекеттик органдарга женетуу; алардын аткары- 
лышына контролду уюштуруу;

-  мыйзам долбоорлорун жана башка ченемдик укуктук актыларды иш- 
I сп чыгууга, жана ошондой эле аларды экспертизадан еткерууге илимий- 
изилдее мекемелеринин, ишканалардын, уюмдардын окумуштууларын жана 
адистерин, коомдук бирикмелердин екулдерун тартуу;

-  парламенттик угууларда елкенун социалдык-экономикалык онугушу- 
мун маанилуу маселелери боюнча Жогорку Кенештин мыйзамдарынын жана 
токтомдорунун долбоорлорун талкууну уюштуруу;

-  Жогорку Кецештин парламентер аралык жана эл аралык байланыш- 
гарын камсыз кылуу;

-  Жогорку Кецеш тарабынан кабыл алынган мыйзамдардын жана башка 
ченемдик укуктук актылардын аткарылышын контролдоо боюнча ишине 
катышуу;

-  Жогорку Кецештин мыйзам чыгаруу ишин перспективдуу жана учур- 
да пландаштырууга катышуу;

-  Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын, справка- 
лык жана маалымат-аналитикалык материалдар фондун тузуу жана систе- 
мага келтируу;

-  Жогорку Кенештин жана анын органдарынын ишин массалык маалы- 
мат каражаттарында ар тараптуу жана объективдуу чагылдырууну камсыз 
кылуу;

-  Жогорку Кецештин ишин программалык-техникалык жактан камсыз 
кылуу;

-  иш кагаздарын жургузууну камсыз кылуу, мамлекеттик сырды тузуу- 
чу жашыруун режимди жана маалыматты коргоонун сакталышын жана 
мыйзам менен корголгон башка маалыматтарды сактоо;

-  Аппарат кызматкерлерин кайра даярдоо жана квалификациясын жого- 
рулатууну уюштуруу;

-  бош турган мамлекеттик кызмат ордуна Аппараттын кызматкерлери- 
нин арасында конкурстарды еткерууну уюштуруу;

-  чет елкелордун мыйзам чыгаруу органдарынын иш тажрыйбасын 
изилдее, жалпылоо жана практикага киргизуу;

-  Жогорку Кецештин, анын органдарынын чечимдеринин, Тераганын 
жана анын орун басарларынын буйруктарына ылайык башка функцияларды 
аткарат.

Аппараттын тузумуне Аппараттын жетекчилиги, башкармалар, белум- 
дер, кызматтар жана башка белумчелер киришет. Башкармалардын, белум- 
дердун, кызматтардын курамына секторлор кириши мумкун. Аппараттын
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тузумдук белумчелеру ез ара тыгыз аракеттенуулеру менен езунун ишин 
жузеге ашырышат. Жогорку Кецештин Аппаратынын курамына ошондой 
эле Тераганын пресс-катчысы, кецешчилери жана жардамчылары, парла- 
менттик фракциялардын лидерлеринин кецешчилери, жардамчылары жана 
Жогорку Кецештин депутаттарынын консультанттары, парламенттик фрак
циялардын секретариаттары киришет.

0кмет -  мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы. Кыр- 
гыз Республикасында аткаруу бийлигин вкмет, ага баш ийген министрлик- 
тер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор жана жерги- 
ликтуу мамлекеттик администрациялар ишке ашырат. 0кмет Кыргыз Рес- 
публикасынын аткаруу бийлигинин жогорку органы, коллегиалдуу орган 
болуп саналат, КР аткаруу бийлигинин органдарынын бирдиктуу система- 
сын башкарат жана алардын ишмердигин жетектейт.

Конституцияда парламенттин депутаттары тарабьтнан екмотту тузуунун 
терт баскычы каралган. Биринчи ирет бул укук парламенттик кепчулукту 
тузгон партияга берилет.

Эгерде мындай партия жок болуп калса анда парламенттик партиялар 
тузген фракциянын бирине берилет. Президент кепчулук коалиция тузууну 
тапшырат. Ал шайлоолордун жыйынтыктары расмий чыккандан 15 жумуш- 
чу кундун ичинде коалиция тузууге, Премьер-министрдин кызматына талап- 
керди аныктоого, талапкер окмоттун программасын, тузумун жана курамын 
сунуштоого тийиш.

Жогорку Кенеш 0кметтун ишинин программасын бекитет, 0кмет муче- 
лерун -  коргоо жана улуттук коопсуздук маселелерин тескеген мамлекеттик 
органдардын жетекчилерин кошпогондо 0кметтун тузумун жана курамын 
аныктайт

0кметтун тузуму жана курамы аныкталган кунден беш жумуш кунунун 
ичинде Премьер-министр КР Президентине 0кмет мучелерунун талапкер- 
лерин киргизет. Президент уч кундук меенетте Премьер-министрди жана 
0кметтун башка мучолерун дайындоо тууралуу жарлык чыгарат.

Эгерде берилген меенеттун ичинде процесс аягына чыкпаса мамлекет 
башчысы ушундай эле сунушту башка фракцияга жиберет. А эгер бул аракет 
дагы ийгиликсиз болсо Президент процесстен чыгат жана парламенттик кеп- 
чулукту тузууге аракеттенип жаткан фракцияны аныктоо укугун парламент- 
ке берет. Буга дагы 15 кун берилет. Эгерде ушул мезгилдин ичинде коалиция 
тузулбесе КР Президента меенетунен мурда шайлоону дайындайт.

Премьер-министр болуп аракетке жендемдуу 25 жаштан ылдый эмес 
жана 65 жаштан жогору эмес КР жараны дайындала алат. Соттуулугу бар, 
ошондой эле башка мамлекетте жарандыкта турган (кош жарандуулук) 
КР жараны Премьер-министр боло албайт.

Премьер-министр депутат боло албайт, мамлекеттик, муниципалдык 
кызматтарда башка кызмат орундарын, мамлекеттик, муниципалдык,
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коомдук жана менчик уюмдарда, мекемелерде жана ишканаларда, эгерде КР 
мыйзамдарында башкача каралбаса, кызмат орундарын ээлей албайт.

0кметтун бекитилген тузуму ©кметтун ишинин журушунде езгерулу- 
шу мумкун. 0кметтун тузумун езгертуу женундегу сунуш Премьер-министр 
тарабынан демилгеленет, Жогорку Кецеш тарабынан каралат жана мыйзам 
гурунде бекитилет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри ез ыйгарым укуктарын 
аткарууга мумкун болбой калган учурда же отставка тууралуу арызы боюнча 
КР Президенти тарабынан кызматынан бошотулат.

Премьер-министр 0кметтун тузумуно ылайык ©кметтун мучосу кызма
тына талапкерлерди аныктайт. 0кмет мучесу кызматына талапкерлер — кор
гоо, улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген 0кмет мучелерун кошпогон
до, 0кметтун тузумун бекиткен кунден беш жумушчу кундун ичинде 
Президентке киргизилет.

Премьер-министр беш жумушчу кундун ичинде бекитилген тузумге 
ылайык 0кметтун мучелеру кызматтарына талапкерлердин тизмесин ар бир 
талапкердин саясий партияга же фракцияга таандыгын керсетуу менен кир- 
гизууге милдеттуу. Президент талапкерлерди киргизген кунден уч кунден 
кечиктирбей 0кмет мучелерун, алардын ичинде коргоо, улуттук коопсуздук 
маселелерин тейлеген 0кмет мучелерун кошо, дайындайт.

Вице премьер-министрлер жана министрлер Премьер-министрдин суну- 
шу менен Президент тарабынан кызматтарга дайындалышат жана кызмат- 
тардан бошотулушат.

0кметтун мучелеру салык органдарына алган жана салык салуу объ- 
ектиси болгон кирешелери, баалуу кагаздары, ошондой эле аларга менчик 
укугунда таандык салык салынуучу мулку тууралуу маалыматтарды берууге 
милдеттуу.

©кметтун бардык курамы тузулген кунден тартып эки жумалык мее- 
неттен кечиктирбестен Премьер-министр жана ©кмет мучелеру ант бери- 
шет, аны Жогорку Кецештин Терагасынын, КР Жогорку сотунун терагасы- 
нын жана КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын терагасынын 
катышуусунда КР Президентти кабыл алат.

©кметтун мучелеруне чектеелер жана ишинин кепилдиктери каралган.
Маселен, 0кметтун мучелеру теменкулерге укугу жок:
-  Жогорку Кецештин же жергиликтуу кецештин депутаты болууга;
-  мамлекеттик органдарда башка кызматтарды ээлееге;
-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарында жана коммерция- 

лык эмес уюмдарда акы теленуучу кызматтарды ээлееге;
-  жеке же ишенимдуу адамдар аркылуу ишкердик иш жургузууге, 

мыйзамдар менен каралган учурлардан башка, мамлекеттик менчик улушу 
жок коммерциялык уюмдун жетекчи же байкоочу органынын курамына 
кирууге.
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вкметтун мучесу ез милдеттерин аткарууга байланыштуу айткан пи- 
кирлери учун же вкметтун жыйналышындагы добуш беруунун натыйжа- 
лары учун куугунтуктоого, анын ичинде отставкага кеткенден кийин да 
дуушар болушу мумкун эмес.

вкметтун мучесун кармоо же камоо, тинтуу жургузуу (анын ичинде, 
турак жай, иш бвлмв, багаж, жеке жана кызматтык транспорттук ка- 
ражаттар), суракка алуу жана жеке текшеруу, оор жана ете оор кылмыш 
устунде жеринен кармалган учурлардан башка, ошондой КР мыйзамдарында 
каралган учурлардан башка, мумкун эмес.

• Кыскача корутундулар

1. Кыргызстандын сонку жаны тарыхында президенттик башкаруу формасы эки 
жолу мамлекеттик бийликти бир адамдын колуна топтоого алып келди жана коомдун 
тупку социалдык-экономикалык кейгейлерун чечууну камсыз кыла алган жок. Ушул 
тажрыйбаны зеке алуу менен 2010-жылы жазында бийликке келген Кыргызстандын 
жаны саясий жетекчилиги коомчулукка мамлекеттик бийликти уюштуруунун парла- 
менттик-президенттик формасын сунуштады.

2. 2010-жылы жалпы элдик референдумда кабыл алынган жаны Конституция 
боюнча Президент мамлекеттин башчысы катары мамлекеттик бийликтин символу, 
калыс адамы, Жогорку колбашчысы. Бирок ал мурдагыдай каржылык жана экономи- 
калык женге салууга катыша албайт, вкметтун кадр саясатына кирише албайт, анын 
ыйгарым укуктарынын басымдуу белугу Жогорку Кецешке жана вкметке етту. 
Арийне, талаш-тартыш кырдаалдарда саясий кризисти женге салууда Президент гана 
калыс адам боло алат.

3. Буга чейинки башкаруу формасында екмет чыныгы ез алдынчалыкка ээ бол- 
гон эмес. Жаны Конституция премьер-министрдин ыйгарым укуктарын жана ©кмет- 
ту ез алдынчалыгын кецейтти. влкедегу кырдаал, социалдык-экономикалык енугуу 
жана кадр саясаты учун Премьер-министр жана анын кабинетине жеке жоопкерчилик 
жуктелет. 0кмет ишинин жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогор
ку Кенешинин алдында дайыма отчёт берип турууга тийиш.

4. 0кмет мучелеру премьер-министрдин алдында жооптуу. 0кмет Жогорку 
Кецештин алдында отчёт берет жана Жогорку Кецеш бекиткен программанын неги- 
зинде езунун ишин жургузет.

5. Мамлекеттик бийликтин жогорку органдарынын ишинде алар тузген Аппа
рат чоц ролду аткарат. Ал бул органдардын жетекчилеринин Конституциялык жана 
мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктарын кун сайын аткаруусун, ошондой эле мамлекет
тик бийликтин бул органдарынын вз ара эриш-аркак иштеесун камсыз кылат.

• Жаны терминдер жана тушунуктер

Аким
Аппарат
Губернатор
Демократиялык башкаруу системасы 
Президенттик институт 
Конституциялык палата

Омбудсмен
Парламенттик оппозиция 
Парламенттик башкаруу формасы 
Парламенттик угуулар 
Партиялык фракция 
Мыйзам чыгаруу демилге у  кугу

36

Контролдук ыйгарым укуктар 
Курултай
Жергиликтуу мамлекеттик админи
страция
Жергиликтуу вз алдынча башкаруу 
Муниципалдык башкаруу

Президенттик башкаруу формасы 
вкметтун программасы 
Мамлекеттик бийликти болуштуруу

Регламент
Референдум

• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары
1. Мамлекеттик башкаруу, анын максаттары жана милдеттери тушунугун жана 

мацызын ачып бергиле.
2. Мамлекеттик бийликтин бардык бутактарынын иши негизделген принцип- 

терди атагыла.
3. Эгемендуу Кыргызстандын биринчи Конституциясы качан кабыл алынган, 

ал канча жолу (кайсы жылдары) алмашылган (взгврулгвн), бул эмне себеп- 
терден болгон? Тийиштуу таблицаларды тузгуле.

4. Конституциялык озгеруулердун журушунде бийлик бутактарынын ортосун- 
да аткаруу бийлигине карата ыйгарым укуктар кандайча кайрадан белушту- 
рулген?

5. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу, анын максаттары жана милдеттери 
тушунугун жана манызын ачып бергиле.

6. 1991-жылдан 2016-жылга чейин область, район жана шаарлардын децгээ- 
линде жергиликтуу мамлекеттик башкаруу системасы кандайча езгергвн. 
©згеруулердун таблицасын тузгуле.

7. КРнын Президентинин аткаруу бийлигине карата ыйгарым укуктарын ата
гыла (КРнын ©кмету).

8. КРнын Жогорку Кенешинин жана анын депутаттарынын аткаруу бийлигине 
карата ыйгарым укуктарын атагыла (КРнын бкмвту).

9. КРнын Президентинин жана КРнын Жогорку Кенешинин Аппараттары 
кандай уюштуруу-укуктук статуска ээ?

10. КРнын Жогорку Кенешинин Аппаратынын жалпыланган структурасын 
тузгуле.
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2-глава

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫНДАГЫ 
АТКАРУУ БИЙЛИГИ

Главанын мазмуну:
1. вкметту уюштуруу жана иши;
2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары;
3. Аймактык мамлекеттик башкарууну уюштуруу;

• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктер;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. вкметту уюштуруу жана иши

вкметту уюштуруу жана иши КРнын Конституциясы жана КРнын 
«Кыргыз Республикасынын вкмету женундегу» конституциялык Мыйзамы 
менен аныкталат. вкмет -  КРнын бирдиктуу аткаруу бийлигинин система- 
сын башкарып турган коллегиялдуу орган. Анын курамы Премьер-министр, 
биринчи вице-премьер-министр, вице-премьер-министрлер, КРнын бкмету- 
нун аппаратынын жетекчиси, министрлер жана мамлекеттик комитеттердин 
терагаларынан турат.

вкметту уюштуруу жана ишин кебунесе парламенттик башкаруу фор- 
масына мунездуу нормаларды камтыган 2010-жылдагы Конституция анык- 
таган. Бул шарттарда Президент езуне тузден-туз отчёт беруучу аткаруу 
бийлигинин органдарынан башкасынын иштерине кийгилишпейт. Мындай 
кырдаалда премьер-министрдин «кучу» кепчулук убактарда КР вкметун 
тузгон КР Жогорку Кецешинин позициясынан коз каранды.

вкмвттун ыйгарым укуктары. Кыргыз Республикасынын Конститу
циясы КРнын вкметунун темондегудей елчемдегу ыйгарым укуктарын 
аныктайт:

-  Конституциянын жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылат;
-  мамлекеттин ички жана тышкы саясатын ишке ашырат;
-  мыйзамдуулукту, жарандардын эркиндиктерин жана укуктарын кам

сыз кылуу, коомдук тартипти сактоо, кылмыштуулукка карты курепгуу 
боюнча чараларды жузоге ашырат;

-  мамлекеттин эгемендигин, аймактык бутундугун коргоо, конститу
циялык тузулушту сактоо боюнча, ошондой эле коргонуу жендвмдуулугун 
чыцдоо, улуттук коопсуздукту жана укук тартибин бекемдое боюнча чара
ларды ишке ашырууну камсыз кылат;

-  финансы, баа, тариф, инвестиция жана салык саясатын жургузууну 
камсыз кылат;
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-  республикалык бюджетти иштеп чыгат жана Жогорку Кецешке су- 
нуш кылат жана анын аткарылышын камсыз кылат; республикалык бюджет- 
тин аткарылышы женунде Жогорку Кенешке отчёт берет;

-  менчиктин бардык турлерун енуктуруунун жана аларды коргоонун 
бирдей шарттарын камсыз кылуу боюнча, мамлекеттик менчик объекттерин 
башкаруу боюнча чараларды ишке ашырат;

-  социалдык-экономикалык жана маданий чейроде бирдиктуу мамле
кеттик саясатты жургузууну камсыз кылат;

-  экономикалык, социалдык, илимий-техникалык жана маданий енук- 
туруунун жалпы мамлекеттик программаларын иштеп чыгат жана жузеге 
ашырат;

-  тышкы экономикалык иштерди жургузууну камсыз кылат;
-  жарандык коом менен эриш-аркак иштешууну камсыз кылат;

вкметтун негизги функцияларынын бири мыйзамдардын аткарылышын 
уюштуруу, аткаруу бийлигинин бардык децгээлдеги органдары тарабынан 
алардын аткарылышын системалуу кеземелдее жана кетирилген кемчилик- 
терди жоюу боюнча зарыл чараларды кабыл алуу болуп эсептелет. Ушул 
милдет анын ыйгарым укуктарынын мазмунун жана мунозун, чечимдеринин 
мыйзамдуулукка туура келуусун б. а. аларды Конституциянын, мыйзамдар
дын жана Президенттин жарлыктарынын негизинде жана аларды аткаруу 
учун кабыл алуусун алдын ала аныктайт.

0 км0т езунун ыйгарым укуктарын стратегиялык жана башкаруунун 
утурумдук маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу аркылуу, ошондой 
эле мыйзам чыгаруу демилге укугун пайдалануу аркылуу зарыл болгон 
укуктук базаны тузген мыйзамдардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана 
Жогорку Кецешке киргизуу жолу менен жузеге ашырат. 0кметтун мыйзам 
жаратуу процесске жигердуу катышуусу, республикалык бюджеттин эсеби- 
нен жабылуучу чыгымдарды талап кылган бардык долбоорлорго милдеттуу 
турде корутунду беруусу 0кметке ага жуктелген функцияларды жана мер- 
чемделген экономикалык программаны иш жузуне ашырууга мумкундук 
берет.

©кметтун ишин камсыз кылуу учун жана ©кмет кабыл алган чечимдер
ди аткаруу бийлигинин органдарынын аткаруусун кеземелдеену уюштуруу 
учун Президенттин Аппараты, Жогорку Кецештин Аппараты жана мамле
кеттик бийликтин башка органдары менен эриш-аркак иш алып баруучу 
0кметтун Аппараты тузулет.

Конституцияга, конституциялык мыйзамдарга, мыйзамдарга, Прези
денттин жарлыктарына жана буйруктарына ылайык ©кмет министрликтер- 
дин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун, 
жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын органдарынын ишине 
жетекчилик кылат жана алардын ишин кеземелдейт.
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Кыргыз Республикасынын ©кметунун иши Регламентке ылайык 
жургузулет.2 ©кмет езунун ыйгарым укуктарынын чегинде:

-  ©кмет Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Респуб
ликасынын мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин 
актыларынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин токтомдору- 
нун, ©кметтун чечимдеринин, ошондой эле Кыргыз Республикасы каты- 
шуучу болуп саналган эл аралык келишимдердин аткарылышын уюштурат;

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдардын, Прези
денттин актыларынын жана КРнын Жогорку Кецешинин токтомдорунун, 
©кметтун чечимдеринин аткарылышын контролдоону иш жузуне ашырат, 
КР мыйзамдарынын бузулушун жоюу боюнча чараларды керет;

-  ©лкенун социалдык-экономикалык енугуусунун жалпы мамлекеттик 
программасын иштеп чыгат жана аларды иш жузуне ашыруу боюнча иш 
чаралардын пландарын аткарууну уюштурат;

-  Жыйналыштарды еткерет, мыйзам долбоорлоо ишин жузеге ашырат, 
мамлекеттик органдар менен эриш-аркакта болот, башка зарыл иштерди 
жургузет.

Премьер-министр ©кметтун ишин жетектейт. Ал ©кметтун жыйында- 
рын башкарат, ©кмет мучелеруне, аткаруу бийлигинин башка органдары
нын жетекчилерине тапшырмаларды берет; алардын Кыргыз Республикасы
нын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын Кыргыз 
Республикасынын Президентинин актыларын, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кецешинин токтомдорун, Кыргыз Республикасынын ©кметунун 
чечимдерин, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, 
мыйзамда белгиленген тартипте кучуне кирген эл аралык келишимдерди 
аткаруу боюнча иштерин контролдойт жана жасалган иштери женунде 
отчётгорун сурайт жана угат.

©кметтун ишинин негизги формасы жыйындар. Алар бекитилген план- 
га ылайык, бирок айына бир жолудан кем эмес еткерулет. Жыйындын кун 
тартиби ©кметтун Аппараты тарабынан жыйынга чейин беш кун мурун 
тузулет жана тийиштуу материалдар менен Премьер-министрге женетулет. 
Жыйындын кун тартибинин жактырылган долбоору жана тийиштуу мате
риалдар жыйындын меенетуне уч кун мурун кечиктирилбестен ©кметтун 
мучелеруне таратылат.

©кметтун жыйындарында маселелерди кароо жарым жылга пландаш- 
тырылат. Жыйындарынын планы езуне ©кметтун жыйындарында кара- 
лууга тийиш болгон негизги маселелердин тизмесин камтыйт, анда ар бир 
маселе боюнча аны кароочу кун жана маселени даярдоо учун жооптуу атка- 
руучу бийлик органы керсетулет.

2 2013-жылдын 10-июнундагы КРнын ©кметунун № 341 токтому.
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Аткаруучу бийлик органдары кезектеги жарым жылдык башталганга 
чейин 1 айдан кем эмес мурдатан вкметтун Аппаратына вкметгун жыйы- 
нында каралууга тийиш болгон маселелер женунде сунуштарын кароочу 
кунду керсетуу менен, тийиштуу материалдары, ошондой эле аларды кароо- 
нун зарылдыгын негиздее менен беришет.

Аталган сунуштардын негизинде вкметтун Аппараты айдын биринчи 
жарымынын ичинде вкметтун кезектеги мезгилге карата жыйындарьтнын 
планынын долбоорун тузет. Айрым учурларда вкметгун кезексиз жыйында- 
рын еткеруу, ошондой эле вкметтун кезектеги жыйындарында пландан 
тышкаркы маселелер кун тартибине киргизиле алат.

вкметгун жыйынында маселелер вкмет мучелерунун, администрация- 
лык ведомстволордун, каралуучу маселе тейлеген чейресуне кирген атка- 
руучу бийликтин башка органдарынын жетекчилеринин же алардын мил- 
деттерин аткаруучу адамдардын милдеттуу катышуусу менен каралат.

вкметтун жыйындарына аткаруучу бийликтин башка органдарынын 
жетекчилери жана кызмат адамдары, ошондой эле каралып жаткан маселеге 
тике тиешеси бар башка уюмдардын жетекчилери чакырылат. вкметтун 
жыйынына ошондой эле вкметтун Аппаратынын каралуучу маселелер 
боюнча материалдарды даярдаган кызматкерлери да чакырылат.

вкметтун жыйынында Премьер-министр терагалык кылат. Премьер- 
министр жокто тераганын милдетин биринчи вице-премьер-министр же ви
це-премьер-министр аткарат. Эгерде ага вкметтун мучелерунун учтен эки- 
синен кем эмеси катышса, вкметтун жыйналышы ыйгарым укуктуу болот.

КР вкметунун жыйыны
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Видеоконференцбайланышты колдонуу менен КР вкметунун жыйыны

2014-жылдан баштап вкметтун жыйналыштары видеоконференцбайла
нышты колдонуу менен бир убакыт режиминде еткеруу кабыл алынган.

вкметтун жыйындарында вкметтун токтомдору жана буйруктары ка
был алынат. вкметтун токтомдору жана буйруктары вкмет мучелерунун 
кепчулук добушу менен кабыл алынат. Премьер-министрдин ез ыйгарым 
укуктарынын чегинде кабыл алган чечимдери Премьер-министрдин буйругу 
турунде жеке кабыл алынат.

вкметтун тийиштуу актылардын формасында кабыл алынган токтомдо
ру жана буйруктары Кыргыз Республикасынын буткул аймагында аткары- 
лууга милдеттуу болот.

вкметтун жыйынында кабыл алынган чечимдер протокол менен тариз- 
делет. вкметгун жыйынынын протоколун вкметтун Аппараты жыйын бу г- 
кенден кийин уч иш кунден кечиктирбестен тариздейт, ага жыйындын тера- 
гасы кол коёт жана вкмет мучелеруне, ошондой эле вкметтун жыйынына 
катышкан жана/же протоколдо аталган органдарга, уюмдарга жана башка 
адамдарга жиберилет.

вкметтун жыйындарынын жана чечимдеринин ачыктыгын 
камсыздоо.

вкмет жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жарандарга жы- 
йындарында каралган маселелер жана алар боюнча кабыл алынган че
чимдер женунде маалыматтарды берууну камсыздайт. Бул учун вкмет
тун Аппараты белгиленген тартипте ММК жыйын буткенден кийин 
вкмет мучелерунун жыйында каралган маселелер боюнча пресс-кон- 
ференцияларын уюштурат.
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©кметтун Аппараты жыйын откоргонден кийин 2 иш кундун ичинде 
©кметтун жыйынынын видео жана аудиожазмаларын вкметтун расмий 
сайтына (http://www.gov.kg) же болбосо башка жалпыга жеткиликтуу 
сайттарга жарыялайт.

©кметтун токтомдору КРнын «Нормативдик укуктук актылары же- 
нундогу» Мыйзамында каралган тартипте расмий жарыяланууга тийиш. 
©кметтун буйруктары актынын езунде башкача каралбаса, алар кабыл 
алынган кунден тартып кучуне кирет.

Булак: 2013-жылдын 10-июнундагы №  341 КР вкметунун Регламенты

©кметтун чечимдерин даярдоо. ©кметтун чечимдеринин долбоорлору 
министрликтер, мамлекеттик комитет, административдик ведомстволор, 
©кметтун облустардагы ыйгарым укуктуу екулдеру, мамлекеттик бийлик- 
тин башка органдары тарабынан иштелип чыгат жана ©кметке киргизилет.

Премьер-министрдин буйруктарынын долбоорлору ©кметтун Аппара- 
тынын тиешелуу тузумдук белумдеру, ошондой эле аткаруу бийлигинин 
органдары тарабынан киргизилиши мумкун.

©кметтун чечимдеринин долбоорун иштеп чыгуу учун жумушчу (экс- 
перттик) топтор тузулушу мумкун. Жумушчу топтор кызыкдар мамлекет
тик органдардын екулдерунен, кез карандысыз эксперттерден, консультант- 
тардан, адистерден, коомдук уюмдардын екулдерунен тузулушу мумкун.

©кметтун чечимдеринин долбоорлору “Кыргыз Республикасынын че- 
немдик укуктук актылары женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы- 
нын талаптарына ылайык иштелип чыгат. ©кметтун чечиминин долбоорло
ру аларды иштеп чыгуу этабында кызыкдар мамлекеттик органдар менен 
милдеттуу тартипте талкууланат.

©кметтун чечимдеринин долбоорлору ©кметтун жыйынына алып чы- 
гууда теменкулер менен милдеттуу турде макулдашылууга тийиш: Юстиция 
министрлиги менен; Финансы министрлиги менен; Экономика министрлиги 
менен; Тышкы иштер министрлиги менен -  тышкы саясат жана эл аралык 
кызматташуу маселелери боюнча; башка мамлекеттик органдар жана уюм- 
дар менен -  алардын ишинин чейресуне тиешелуу маселелер боюнча.

Мамлекеттик органдарда актылардын долбоорлорун макулдашуу алар 
келип тушкен кунден тартып теменку меенетгерден ашпоого тийиш:

-  ©кметтун токтомдорунун долбоорлору, анын ичинде мыйзам дол
боорлорун Жогорку Кецештин кароосуна киргизуу женунде -  7 жумушчу 
кунден;

-  буйруктардын долбоорлору -  3 жумушчу кунден.

Юстиция министрлигинде экспертизалоонун адистештирилген тур- 
лерун макулдашуу жана еткеруу теменкуден ашпоого тийиш:

-  300 баракка чейинки долбоорлор - 1 0  жумушчу кунден;
-  300 барактан ашкан долбоорлор — 20 жумушчу кунден.
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2014-жылдан баштап екметтун кароосуна киргизилген актылардын 
долбоорлору электрондук документ жугуртуу системасы аркылуу электрон- 
дук турде мамлекеттик органдардын жетекчилеринин же аларды алмаштыр- 
ган адамдардын электрондук-санариптик кол коюусу менен милдеттуу 
пайдалануу шартында берилиши мумкун.

©кметтун токтомун жана/жс буйругун тез кабыл алуу зарыл болгон 
учурда Премьер-министрдин, биринчи вице-премьер-министрдин, вице- 
премьер-министрлердин, Аппарат жетекчисинин же анын орун басарлары- 
нын тапшырмасы боюнча мамлекеттик органдарда конкреттуу долбоорлорду 
макулдашуунун кыйла кыска меенеттеру белгилениши мумкун.

Чечимдердин долбоорлорун макулдашууда макулдашуучу мамлекеттик 
органдар ездерунун компетенцияларынын чегинде корутунду беришет. 
Чечимдин долбоорун кароонун жыйынтыгы боюнча макулдашуучу мамле
кеттик орган иштеп чыгуучуга жооптун КР ©кметунун 2018-жылдын 
15-январындагы № 21, 2018-жылдын 30-августунун № 409 токтомдорунун 
редакцияларына ылайык теменку варианттарынын бирин берууге тийиш:

1. чечимдин долбооруна сунуш-пикирлерсиз макулдук берилди (макул
дашуу барагындагы жетекчинин визасы);

2. макулдашуучу мамлекеттик органдын жетекчиси кол койгон кош- 
тоочу катта (корутундуда) макулдашуудан баш тартуунун себеби жуйеле- 
нуп керсетулет, долбоорго карата сын пикирлер жана сунуштар, ошондой 
эле аларды жоюу жана эске алуу боюнча сунуштар милдеттуу турде баянда- 
лат. Мында макулдашуу барагына кол коюлбайт.

Чечимдин долбоорун макулдашуунун жыйынтыгы боюнча иштеп чы- 
гуучу орган тарабынан макулдашуучу мамлекеттик органдардын бардык сын 
пикирлери жана сунуштары езунун децгээлинде иштелип чыгат жана жою- 
лат. Жеткире иштелип чыккан чечимдин долбоору чечимдин долбооруна 
карата сын пикирлери жана сунуштары болгон бардык макулдашуучу мам
лекеттик органдар менен кайрадан макулдашылат.

Иштеп чыгуучу орган менен мамлекеттик органдардын ортосунда кон- 
сенсуска жетишилбегенде чечимдин долбоору ©кметтун Аппаратына кирги- 
зилбейт.

Иштеп чыгуучу орган менен мамлекеттик органдардын ортосунда кон- 
сенсуска жетишилбегенде иштеп чыгуучу орган тейлеген вице-премьер- 
министрге же Премьер-министрге ©кметтун чечиминин долбоорун демилге- 
леену колдоо етунучу менен кайрылууга укуктуу. Мында коштоочу катта 
долбоорду кабыл алуу зарылдыгы жана мамлекеттик органдардын жуйелеру 
менен макул эместигинин себеби женунде маалымат чагылдырылышы 
керек. Чечимдин долбооруна макулдашуу кецешмесинин протоколунун 
кечурмесу да тиркелет, ага иштеп чыгуучу органдын жетекчиси жана сын 
пикирлерин жана сунуштарын берген макулдашуучу мамлекеттик органдын 
жетекчиси кол коёт.
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Жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыктарына туз- 
дон-туз таасир тийгизген ченемдик укуктук актылардын долбоорлору, ошон- 
дой эле ишкердикти женге салуучу ченемдик укуктук актылардын долбоор
лору "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары женундо" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22 жана 23-беренелерине ылайык 
коомдук талкууга алынууга тийиш.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палата- 
сынын чечиминен келип чыгуучу ченемдик укуктук актьшардын долбоорло
ру коомдук талкууга коюлбайт.

Ишкердикти жонго салууга багытталган ченемдик укуктук актылардын 
долбоорлору "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жо- 
нундо" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык 
жонго салуу таасирине талданууга тийиш, бул учурда жонго салуу таасирин 
талдоону ченемдик укуктук актыны иштеп чыгууну жургузот жана камсыз 
кылат. Ишкердикти жонго салууга багытталган ченемдик укуктук актылар
дын долбоорлору женге салуу таасирине талданууга (ЖТТ) тийиш.3

Жайгаштыруунун датасы, келип тушкен сунуштар жана сын-пикирлер 
женундо маалымат ченемдик укуктук актынын долбоорунун негиздеме-маа- 
лымкатында чагылдырылат.

Актылардын долбоорлору Юстиция министрлигине бкмот Регламент- 
тин 51-пунктунда корсотулгон мамлекеттик органдар менен макулдашыл- 
гандан кийин гана (Окмвттун Аппараты жиберген чечимдердин долбоор- 
лорунан башкалары), актынын долбоорунун акыркы версиясы, корутунду- 
лардын, макулдашуу барактарынын, кайчы пикирлердин матрицасынын 
(эгер болсо), негиздеме-маалымкаттын, салыштырма жана жыйынтыктоочу 
таблицалардын копиялары тиркелип жиберилет.

Регламентте корсотулгон документтер берилбеген учурда Юстиция ми- 
нистрлиги керектуу документтер берилгенге чейин актылардын долбоорло- 
рунун мазмунун кароону токтогуп турат.

Мамлекеттик бюджеттен финансылык жана материалдык чыгымдарды 
талап кылган же мамлекеттик бюджеттин киреше болугунун азайышына 
алып келуучу актылардын долбоорлору Финансы министрлигине финансы- 
экономикалык эсептоелор менен кошо берилет.

Финансы-экономикалык эсептоелор берилбеген учурда Финансы ми- 
нистрлиги корутунду беруудон баш тартууга укуктуу.

Экмоттун буйругунун долбоору бкмоттун тогуздан кем эмес мучосу 
менен макулдашуу шартын кошпогондо ушул Регламенттин шарттарын 
сактоо менен даярдалат.

3 Ишкердик субъекттеринин ишине тиешелуу ченемдик укуктук актыларды женге салуу 
таасирин талдоо методикасынын долбоору (Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 30-сен- 
тябрындагы Ns 559 Токтому менен бекитилген).
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Делегациялардын бкмоттун Аппаратынын тузумун жана штаттык 
санын, курамын бекитуу менен байланышкан Экмоттун буйруктарынын 
долбоорлору Экмоттун Аппаратынын тиешелуу тузумдук болумдору тара- 
бынан киргизилиши мумкун жана министрликтер, мамлекеттик комитеттер 
жана административдик ведомстволор менен макулдашылбайт.

Президенттин актысынын долбоору Экмоттун ондон кем эмес мучосу 
менен макулдашуу шартын кошпогондо ушул Регламенттин талаптарына 
ылайык даярдалат.

Экмоттун кароосуна киргизилуучу чечимдердин долбоору томонку 
документтерди милдеттуу турдо тиркео менен берилет:

-  мамлекеттик органдын жетекчиси же аны алмаштыруучу адам кол 
койгон коштоочу катты;

-  максаттар жана милдеттер так тузулген, туура, ырааттуу жана кыска 
баяндалган Экмоттун чечиминин долбоорун, аткаруу моонотун, конкреттуу 
аткаруучуну жана контролдоо милдети жуктолуучу органдарды керсетуп, 
колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга бардык оцдоолорду чагылды- 
рууну, ошондой эле кучун жоготту деп табылууга тийиш болгон актыларды 
эске алуу менен;

-  иштеп чыгуучу мамлекеттик органдын жетекчиси же аны алмашты- 
руучу адам кол койгон негиздеме-маалымкатты, анда Экмоттун чечимин 
кабыл алуунун натыйжасында жетишилиши же чечилиши мумкун болгон 
максаттар жана милдеттер; Экмоттун чечиминин долбоорун иштеп чыгуу 
мезгилине карата колдонуудагы ченемдик укуктук базага талдоо, ушул чей- 
ренун коомдук мамилелеринде колдонулган мыйзамдарга мониторинг жана 
баалоо жургузуу женундо маалыматтар; кабыл алынуучу Экмоттун чечимин 
колдонууда мумкун болгон социалдык, экономикалык, укуктук, укук кор- 
гоочу, гендердик, экологиялык, коррупциялык натыйжалардын божомолдо- 
ру, эл аралык кызматташтык маселелери, коомдук талкуулоо откорулууго 
тийиш болгон учурда анын натыйжасы жонунде маалыматтар; Экмоттун 
чечимин долбоорунун мыйзамдарга шайкештигин талдоо; финансы эконо
микалык эсептоелор, аны каржылоо булактарынын болушу камтылууга 
тийиш;

-  эгерде чечимдин долбоору ишкердикке карата укуктарды, милдеттер- 
ди жана талаптарды, ошондой эле мамлекеттик бийлик органдары менен 
ишкерлердин ортосундагы мамилелерди жонго салууну белгилоего багыт- 
талса, жонго салуучу таасирин талдоонун (ЖТТ) негизинде даярдалган тал- 
доочу катты;

-  Экмоттун тиешелуу чечими менен бекитилген ишкердик субъектте
ринин ишине ченемдик укуктук актылардын ЖТТ методикасына жургузул- 
ген ЖТТнын шайкештиги женундо Экономика министрлигинин корутун- 
дусун;

-  экспертизанын адистештирилген турлорун жургузуунун жыйынтыгы 
боюнча корутунду;
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-  мамлекеттик бюджеттин кирешелерине жана чыгымдарына таасир 
тайгизуучу Экметтун чечимдеринин долбоору киргизилгенде -  Финансы 
министрлигинин тиешелуу корутундусун;

-  чечимдердин долбооруна, анын ичинде электрондук версиясына кош- 
тоочу каттардын жана макулдашуу барактардын туп нускаларын;

-  салыштырма таблица (актыга езгертуулер же толуктоолор киргизил- 
ген сунушталган учурда);

-  "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери женунде" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы менен каралган учурларда эл аралык келишим- 
дин долбооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин тийиштуу 
комитеттеринин корутундусун;

-  "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери женунде" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы менен каралган учурларда Юстиция министр
лигинин баасын (корутундусун);

-  "Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери женунде" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы менен каралган учурларда мумкун болгон фи- 
нансылык натыйжалары женунде Финансы министрлигинин баа беруусун;

-  "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин регламенти женун
де" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык эл аралык келишимдин 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкештиги жана аны ратифика- 
циялоонун мумкун болгон финансылык-экономикалык жана башка натый- 
жаларын баалоо женунде ©кметтун корутундусунун долбоорун;

-  "Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык тузулушу 
тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык администрация
лык-аймактык тузулуш женунде мыйзамдын долбооруна Экметтун кору
тундусунун долбоорун;

-  Тийиштуу ондоолор киргизилуучу жана кучун жоготту деп эсепте- 
луучу актыларды камтыган электрондук сактагыч;

-  Регламентке ылайык башка документтер. Экметтун Аппаратына бел- 
гиленген талаптарды бузуу менен киргизилген актылардын долбоорлору 
Экметтун Аппаратына киргизилуучу актылардын долбоорлоруна коюлуучу 
талаптарды аткаруу маселеси компетенциясына кирген Экметтун Аппара- 
тынын тузумдук белуму тарабынан кайра артка жиберилет.

Актынын долбоорунун текста машинкада басылган он беттен ашкан 
учурда документтин арткы бетине иштеп чыгуучу органдын иш кагаздарын 
жургузуу маселесин тейлеген тузумдук белумунун меерлерун басууга жол 
берилет.

Актылардын долбоорлорунун тексттеринин, анын ичинде тиркемелери- 
нин ар бир барагы аты-женун жана датасын керсетуу менен мамлекеттик 
органдардын жетекчилери же аларды алмаштыруучу адамдар, ошондой 
эле иштеп чыгуучу органдын юридикалык кызматтарынын жетекчилери 
тарабынан парафирленууге (кол коюлууга) тийиш.
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Актынын долбоорунун текстинин келему машинкада жазылган он ба- 
рактан ашкан учурда документтин арткы бетине штамп коюуга жол берилет.

Мурда кабыл алынган чечимдерге езгертуулерду киргизуу каралган че
чимдердин долбоорлорунда кандай чечимдерге жана алардын кайсыл белу- 
гуне езгертуулер киргизилээри же кандай чечимдер кучун жоготту деп 
табылаары керсетулупгу керек.

Даярдалып жаткан акт башка актыларга езгертуулерду киргизуунун за- 
рылдыгын пайда кылса, бул езгертуулер даярдалып жаткан актынын дол
бооруна киргизилет же ал долбоор менен бир эле мезгилде езунче актынын 
долбоору турунде кошо берилет.

Кароо учун чечимдин долбоорун даярдоого эксперттик корутундуну 
тузуу, маселени кароонун протоколунун долбоорун даярдоо (зарылдыгына 
жараша) жана кол коюу учун документтерди тариздее кирет.

Ченемдик укуктук актылардын долбооруна эксперттик корутундуда те- 
мендегудей маалыматтар камтылууга тийиш: ченемдик укуктук актыларга 
шайкеш экендиги, анын ичинде жогорку юридикалык кучке ээ мыйзамдарга, 
ушул тармакта мамлекет жургузуп жаткан саясатка шайкештиги, ченем жа- 
ратуу эрежелери сакталгандыгы, долбоордун текстинин ички шайкештиги, 
сунушталган рекомендациялар.

Экметтун мыйзам чыгаруу иши. Бул Экметтун ишинин маанилуу бе
лугу болуп эсептелет. Экметтун мыйзам долбоорлоо иши ал бекиткен мый
зам долбоорлоо ишинин планына жана Экметтун башка актыларына 
ылайык жузеге ашырылат.

Экметтун мыйзам долбоорлоо ишинин пландарынын долбоорлору 
Юстиция министрлиги тарабынан иштелип чыгат. Экметтун мыйзам дол
боорлоо ишинин планы мамлекеттик жана екметтук программаларга жана 
аларды ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын пландарына ылайык, ошондой 
эле министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык ве- 
домстволордун сунуштары боюнча тузулет.

Экметтун мыйзам долбоорлоо ишинин планына киргизуу учун мыйзам 
долбоорунун жумушчу аталышын, мыйзам долбоорун жана анын концеп- 
циясын иштеп чыгуунун зарылдыгынын негиздемесин, аткаруу бийлигинин 
органынын -  негизги аткаруучунун аталышын, тец аткаруучулардын тизме- 
гин, мыйзам долбоорун иштеп чыгуу меенетун жана мыйзам долбоорун 
жактыруу жана аны Жогорку Кецештин кароосуна жиберуу женунде Экмет
тун токтомун кабыл алуу меенетун камтууга тийиш.

Экметтун мыйзам долбоорлоо ишинин пландарынын долбоорлору ал- 
дын ала эксперттик баалоону мыйзамдарга ылайык жургузгенден кийин 
мыйзам долбоорлорунун концепцияларын тиркее менен Юстиция министр- 
лиги тарабынан белгиленген тартипте Экметке киргизилет.
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2013-2018-жылдардын аралыгында вкметтун мыйзам 
чыгаруу ищи

2-таблица

Мыйзам дол- 
боорлорунун 
демилгечилери

01.09.13- 
30.06.14ке 

чейин

01.09.14- 
30.06.15ке 

чейин

01.09.2015
30.06.2016

01.09.2016
30.06.2017

01.09.2017
30.06.2018

КР Жогорку 
Кецешинин 
депутатгары

72 101 98 126 47

КР вкмету 107 160 173 133 137

Биргеликте 1 3 2 1 3

Баардыгы 180 264 273 260 187

Булагы: КРнын Жогорку Кедешинин веб-сайты: http://www.kenesh.kg

вкметте каралуу учуй мыйзам долбоору теменку материалдар ме- 
нен биргеберилет:

а) министрликтин жана ведомствонун жетекчиси виза койгон, тушун- 
дурме кат (негиздеме-маалымкат), ал теменкулерду камтыйт:

-  мыйзам долбоорунун кецири мунездомесун, анын максаттарын, не- 
гизги жоболорун, колдонуудагы мыйзамдар тутумундагы ордун, укуктук 
женге салуунун бул чейресундегу мыйзамдардын абалын; ошондой эле аны 
кабыл алуунун социалдык-экономикалык жана башка натыйжаларынын 
болжолун;

-  финансылык-экономикалык негиздемени (ишке ашыруусу финансы- 
лык жана материалдык чыгымдарды талап кылган мыйзам долбоору кирги- 
зилген учурда). Финансылык-экономикалык негиздеме учурдагы жана 
кийинки жылдарга эсептерди жана каржылоо булактары жонунде маалымат- 
тарды камтышы керек;

-  мыйзамдарда каралган учурларда экспертизалардын (укук коргоочу, 
гендердик, экологиялык, коррупцияга карты, тышкы экономикалык ж. б.) 
атайын турлеру еткерулгендугу жонунде маалыматты;

-  ушул Мыйзам долбоорунун кабыл алынышына байланыштуу кучун 
жоготту деп табылууга, токтото турууга, озгертууге, толуктоого тийиш бол- 
гон Мыйзам актыларынын тизмегин;

-  ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу мезгилине карата 
колдонуудагы ченемдик укуктук базага талдоо, ушул чейренун коомдук ма- 
милелеринде колдонулган мыйзамдарга мониторинг жана баалоо жургузуу 
жонунде маалыматтар;
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- бул мыйзамды ишке ашыруу учуй кабыл алуу зарыл болгон ченемдик 
укуктук актыларды иштеп чыгуу жонунде сунуштарды;

-  эгерде Мыйзам долбоору коомдук талкуулоону талап кылса, мыйзам 
долбоорун коомдук талкуулоонун жыйынтыгы жонунде маалыматты;

б) салыштырма таблица (ченемдик укуктук актыга взгвртуулвр жана 
(же) толуктоолор киргизилген же жацы редакциясы сунушталган 
учурда);

в) эгерде мыйзам долбоорунда ишкерлерге жана алардын ишине карата 
укуктар, милдеттер жана талаптар, ошондой эле мамлекеттик бийлик 
органдары менен ишкерлердин ортосундагы мамилелерди женге са- 
луу белгиленсе, ишкердик субъекттердин ишине карата ченемдик 
укуктук актылардын женге салуучу таасирин талдоонун (ЖТТ) неги- 
зинде даярдалган талдоочулук катты;

г) эгерде мыйзам долбоору ишкердикти женге салууга багытталса, иш
кердик субъекттеринин ишине карата ченемдик укуктук актылардын 
ЖТТ методикасына долбоордун шайкештиги женунде Экономика 
министрлигинин корутундусун;

д) жургузулген экспертизалардын адистештирилген турлеру боюнча 
корутундуну;

е) мыйзам долбооруна министрликтердин жана ведомстволордун ма- 
кулдашуу барактарын;

ж) мыйзам долбоорун жактыруу, мыйзам долбоорун Жогорку Кецешке 
киргизуу жана мыйзам долбоору Жогорку Кецеште каралган учурда 
вкметтун расмий екулун дайындоо женундо Окмегтун токтомунун 
долбоорун;

з) вкметтун токтомунун долбооруна министрликтердин, мамлекеттик 
комитеттердин жана ведомстволордун макулдашуу барактарын;

и) “Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери женунде” Кыр- 
гыз Республикасынын каралган учурда эл аралык келишимдин дол
бооруна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин гиешелуу 
комитеттеринин корутундусун;

к) эл аралык келишимдин конституциялуулугу женунде Кыргыз Рес
публикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын ко
рутундусун;

л) эл аралык келишимдин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
шайкештиги жана аны ратификациялоонун мумкун болгон финан
сылык-экономикалык жана башка натыйжаларын баалоо женундо 
вкметтун корутундусунун долбоору.

вкмет Жогорку Кецешке киргизген мыйзам долбоору боюнча министр- 
лерден, мамлекеттик комитеттердин терагаларынан, администрациялык ве
домстволордун жетекчилеринен, башка мамлекеттик органдардын жетек- 
чилеринен же алардын биринчи орун басарларынан, статс-катчыларынан, 
орун басарларынан, ошондой эле вкметтун Жогорку Кецешиндеги туруктуу 
екулунен турган вкметтун расмий екулу дайындалат.
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©кметтун расмий екулу ©кмвт берген мыйзамдын долбоорун кароодо 
Жогорку Кенсштии жана анын комитеттеринин жыйындарына белгиленген 
тартипте катышат.

Кезектеги финансы жылына республикалык бюджет жвнундв мыйзам
долбоору Кыргыз Республикасынын вкметунун озгвче мыйзам чыгаруу 
иши болуп эсептелет.

Ал КР мыйзамдарына ылайык Финансы министрлиги тарабынан иште- 
лип чыгат. Республикалык бюджет женунде мыйзамдын вкмет жактырган 
долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтер- 
ди жана материалдарды тиркее менен Жогорку Кецешке киргизилет.

Мамлекеттик маанидеги айрым маселелер боюнча 0кмот, Премьер- 
министр, вице-премьер-министрлерлер министрликтерге, мамлекеттик коми- 
теттерге, администрациялык ведомстволорго, Окметтун облустардагы ыйга- 
рым укуктуу екулдеруно жана аткаруу бийлигинин башка органдарына тап- 
шырмаларды бере алат. Аларга Премьер-министр, вице-премьер-министр- 
лер, Аппарат Жетекчиси жана еткерулуп берилген маселелер боюнча компе- 
тенттуу анын орун басарлары кол коюшат.

0кмоттун актыларында камтылган тапшырмалар аткаруучуларга алар
га актынын кагаз жузундегу кечурмесун же электрондук почта аркылуу 
сканерленген версиясын женетуу жолу менен жеткирилет.

Тапшырмада, эреже катары, аны аткаруунун мооноту белгиленет. Эгер- 
де аткаруунун мооноту катары убакыт мезгили белгиленсе, тапшырмага кол 
коюлган дата анын башталышы деп эсептелет. Эгерде тапшырманын текс- 
тинде аткаруу датасынын же убакыт мезгилинин ордуна “ото шашылыш”, 
“шашылыш” керсотмосу бар болсо, тапшырма тийиштуулугуно жараша эки 
же уч жумушчу кундо аткарылууга тийиш. Эгерде тапшырманы аткаруу 
мооноту корсотулбосо тапшырма эки айлык мооноттун ичинде аткарьшууга 
тийиш. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу менен 
байланышпаган тапшырмалардын аткаруу мооноту макулдашуу боюнча бир 
айга чейин узартылышы мумкун.

Тапшырмаларды аткарууну тапшырма даректелген министрликтердин, 
мамлекеттик комитеттердин, аткаруу бийлигинин башка органдарынын же- 
текчилери тарабынан уюштурулат. Кыргыз Республикасынын Президенти- 
нин жана 0кмоттун актыларында, ©кмотто откорулуучу жыйындардын жана 
кецешмелердин протоколдорунда, Премьер-министрдин, вице-премьер- 
министрлеринин жана Аппарат жетекчисинин резолюцияларында камтылган 
тапшырмалардын аткарылышын контролдоону 0кмоттун Аппараты уюш- 
турат.

Эгерде тапшырманы белгиленген моонотто аткаруу объективдуу себеп- 
тер боюнча мумкун болбосо аткаруу бийлик органдарынын тийиштуу же- 
текчилери узартуунун себептерин жана пландаштырган аткаруу датасын 
корсотуу менен моонотту узартуу жонундо сунушту 0кмотко берет. Мее-

52

почту озгортуу жонундо сунуш тапшырмага (чечимге) кол коюлган кунден 
ч артып 8 кундук моонеттон кечиктирилбей берилет. 0то шашылыш жана 
шашылыш тапшырмаларды аткаруу моеноттору узартылбайт.

0кмот, 0кмоттун Аппараты министрликтердин, мамлекеттик комитет- 
ч срдин, администрациялык ведомстволордун жана аткаруу бийлигинин баш
ка органдарынын ишин координациялайт.

Премьер-министр, вице-премьер-министрлер же Аппарат жетекчиси ти
йиштуу министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык 
ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялардын тапшырмаларды аткаруусунун журушун 
жана жыйынтыгын дайыма карайт жана кемчиликтерди четтетуу жана пайда 
болгон кыйынчылыктарды жецип чыгуу боюнча ыкчам турдо чара корот, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин, Жогорку Кенештин, 
0кмоттун чечимдеринин аткарылышынын журушу жонундо 0кмоттун 
Аппаратынын тузумдук белумдорунун жетекчилеринин маалыматын угат 
жана Окмоттун чечимдерин, тапшырмаларын контролдон чыгаруу жонундо 
чечимин кабыл алат.

Премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин жана Аппарат же
текчисинин ишин уюштуруучулук, маалыматтык жана техникалык камсыз 
кылууну ©кмоттун Аппараты жана Кыргыз Республикасынын Президенти
нин жана ©кметунун Иш башкармасы жузого ашырат.

Мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарынын республиканын со- 
циалдык-экономикалык онугушунун келечектуу милдеттерин иштеп чыгуу, 
талдоочу материалдарды, 0кмоттун токтомдорунун жана буйруктарынын, 
Премьер-министрдин буйруктарынын долбоорлорун даярдоо боюнча, ошон
дой эле 0кмоттун, Премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин, 
Аппарат жетекчисинин актыларын, токтомдорун, буйруктарын, протоколдук 
чечимдерин жана тапшырмаларын контролдоо боюнча оз ара аракеттенуу 
жана координациялоо ишин 0кмоттун Аппаратынын тузумдук болумдору 
жузого ашырат.

0кметтун ишинде мамлекеттик бийликтин башка бутактары, мамлекет
тик органдар, юридикалык жана физикалык жактар менен оз ара аракетте- 
нуусу маанилуу орунду ээлейт.

Кыргыз Республикасынын Президенти менен ез ара аракеттенуусу.
0кметтун, Премьер-министрдин, вице-премьер-министрлердин Кыргыз 

Республикасынын Президенти жана Аппараты менен оз ара аракеттенуусу 
консультацияларды еткоруу жолу менен жургузулот. Консультациялар жа- 
зуу жузундо жана ооз эки болушу мумкун. Жазуу жузундегу консультация
лар жазуу жузундегу суроо-талаптарды, маалыматтарды жиберуу жолу 
менен жургузулот.

Президентши Аппараты менен оз ара аракеттенуу Жогорку Кецеш ка
был алган жана Кыргыз Республикасынын Президентине кол коюуга келген
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эл аралык келишимдердин жана мыйзамдардын долбоорлоруна вкметтун, 
тиешелуу министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана админист- 
рациялык ведомстволордун корутундуларын суроо, консультацияларды 
еткеруу Ж0ЛУ менен жургузулет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши менен вз ара аракет- 
тенуусу. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши менен вз ара аракетте- 
нуусунун негизги формалары:

_  каралып жаткан мыйзам долбоорлоруна расмий корутунду беруу;
_  республикалык бюджеттин долбоорун жана анын аткарылышы 

боюнча отчётун женвтуу;
_ вкметтун иши тууралуу Премьер-министрдин жылдык отчётун 

женвтуу;
— Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин депутаттарынын 

суроо-талаптарына министрликтердин, административдик ведомстволордун 
жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын жооптору;

_  вкмет мучелерунун, аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчиле- 
ринин жана алардын кызмат адамдарынын КРнын Жогорку Кенешинин жы- 
йындарында катышуусу; вкметтун кызыкчылыгын жеткируу жана алардын 
компетенциясындагы маселелер боюнча маалымат беруу жана ездерунун 
пикирин билдируу учун чыгып суйлее;

_  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин комитеттеринин жы- 
йындарында КРнын Жогорку Кецешинин мыйзамдарын жана чечимдерин 
аткаруу маселелери боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын жетекчиле- 
ринин чыгып суйлеесу.

Жогорку Кецеш менен ез ара аракеттенууну жана узгултуксуз байла- 
нышты камсыз кылуу учун вкмет Жогорку Кецештеги туруктуу екулуне ээ 
болот.

Ал Жогорку Кецештин, фракциялар коалициясынын, фракциялардын, 
комитеттердин, убактылуу комиссиялардын жыйындарына катышат, зарыл 
болгон учурда аткаруу бийлигинин органдарынын кызмат адамдарын фрак
циялардын коалициясынын, фракциялардын, комитеттердин, убактылуу 
комиссиялардын жыйындарына келуусун камсыз кылууда Жогорку Кецеш
тин Аппаратына кемек керсетет, ошондой эле каралып жаткан маселелер 
боюнча сунуштарды киргизет, тушундурмелерду берет.

Туруктуу екул мыйзам чыгаруу демилгеси тартибинде вкмет киргизген 
мыйзам долбоорлорун кароодо Жогорку Кенештин комитеттеринин ишине 
катышат. Зарыл болгон учурда ал аткаруу бийлигинин органдарынын жетек- 
чилерин вкмет демилге кетеруп киргизген мыйзам долбоорлорун Жогорку 
Кецеште илгерилетууде жана кабыл алууда зарыл маалыматты беруу, 
Жогорку Кецештин комитеттеринде мыйзам долбоорлорун кароого тузден- 
туз катышуу, Жогорку Кецештин депутаттары менен жолугушууларды, кон
сультацияларды жана кецешмелерди еткеруу, зарыл адистерди жиберуу 
ж. б. аркылуу ишке тарта алат.
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вкмет мучелеру “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин Рег
ламента женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында аныкталган тар- 
гипте Жогорку Кенештин чакыруусу боюнча жыйынга катышууга жана 
Жогорку Кенештин депутаттарынын суроолоруна жооп берууге милдеттуу.

Жогорку Кецештен вкметтун макулдашуусуна финансылык-экономи- 
калык негиздемсси жана башка зарыл материалдар менен келип тушкен 
мыйзам долбоору эки кундук меенетте корутундунун долбоорун даярдоо 
учун тийиштуу министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, аткаруу бий
лигинин башка органдарына женетулет. Финансы, экономика жана юстиция 
министрликтерине милдеттуу тартипте жиберилет. Алар мыйзам долбоору 
келип тушкен кунден тартып 15 кундук меенетте мыйзам долбоорун кору
тунду беруу учун ездерунун сунуштарын вкметтегу негизги аткаруучуга 
жиберишет.

Негизги аткаруучу корутунду беруу учун мыйзам долбоору жиберилген 
кунден тартып 5 кундук меенетте корутундунун долбоорун даярдоону же 
расмий кайра чакыртып алууну, аны макулдашууну жана вкметке берууну 
камсыз кылат.

вкметке Жогорку Кецештен сын-пикирлери жана сунуштары, сурап 
алуулары менен келип тушкен мыйзам долбоорлору 2 кундук меенетте 
вкметтун Аппараты тарабынан вкметтун расмий кайра сурап алууларынын 
долбоорлорун даярдоо учун тийиштуу аткаруу бийлиги органына жибе
рилет.

вкметтун корутундуларынын, ондоп-тузетуулерунун жана расмий су
рап алууларынын долбоорлорун даярдоо мыйзам долбоору вкметке келип 
тушкен кунден тартып 20 кундук меенетте жузеге ашырылат.

вкметтун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецеши менен ез ара 
аракеттенуусунун маанилуу формасы депутаттардын суроо-талаптары жа
на вкметтун жана деги эле аткаруу бийлигинин ишинин ар турдуу маселе
лери боюнча КРнын Жогорку Кецешинин комитеттеринин жана комиссия- 
ларынын кайрылуулары болуп эсептелет. Премьер-министрдин, вице- 
премьер-министрлердин депутаттык суроо-талапка жообунун долбоорун 
даярдоону алардын тапшырмасы боюнча вкметтун Аппаратынын тийиштуу 
тузумдук белумдеру жана (же) аткаруу бийлигинин органдары камсыз кы
лат жооп Премьер-министр, вице-премьер-министрлер, вкметтун башка 
мучелеру Депутаттын суроо-талабына жооп суроо-талап алынган кунден 
тартып 30 кун меенеттен кечиктирилбей берилет.

Депутаттык суроо-талап жоопту даярдоо учун 3 кундук меенетте 
вкметтун Аппараты тарабынан аткаруу бийлик органдарына жиберилет. 
Жооптун долбоору аткаруу бийлик органынын тийиштуу жетекчиси же 
анын орун басары тарабынан вкметтун Аппаратына жазуу турунде депутат
тык суроо-талап вкметке келип тушкен кунден тартып 20 кундук меенеттен 
кечиктирилбей берилет.
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Жогорку Кедештин комитеттеринин жана комиссияларынын алардын 
карамагындагы маселелер боюнча вкметке келип тушкен Премьер-мини- 
стрге, вице-премьер-министрлерге кайрылуулары вкметтун Аппараты тара- 
бынан аткаруу бийлиги органдарынын карамагындагы чейрелерге ылайык 
жооп даярдоо жана беруу учун жиберилет. Кайрылууларды кароонун на- 
тыйжалары женунде тийиштуу комитеттерге же комиссияларга алар менен 
макулдашылган меенетте кабар берилет. Зарыл болгон учурда кабарлардын 
кечурмелеру вкметке жиберилет.

Премьер-министр жыл сайын 15-майдан кечиктирбестен КРнын Жогор
ку Кецешине вкметтун втквн жылдагы иши женундо, анын ичинде респуб- 
ликалык бюджеттин аткарылышы женунде отчёт берет.

Кыргыз Республикасынын сот бийлигинин органдары менен вз ара 
аракеттенуусу. вкметтун актыларын же алардын айрым жоболорун тийиш
туу соттор Кыргыз Республикасынын Конституциясына, мыйзамдарына 
Кыргыз Республикасынын Президентинин актыларында жана Кыргыз Рес
публикасынын Жогорку Кенешинин токтомдорунда ылайык келбейт деп 
тапкан учурда вкмет керсетулген актыларды Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык келтируу женунде чечимдерди кабыл алат.

Сотко вкметке карата доо же башка талаптар коюлган учурда вкмет 
жетекчилиги же анын Аппараты сотто вкметтун кызыкчылыктарын кездеш 
учун Кыргыз Республикасынын вкметунун Соттук екулчулук борборуна же 
аткаруу бийлиги органына тапшырма берет.

Соттук екулчулук борбору КР вкметунун кызыкчылыгын арбитраж- 
дык соттордо, эл аралык соттордо, эл аралык арбитраждык соттордо, чет 
мамлекеттик сооттордо, третейлик соттордо жана адистештирилген сотгор- 
до, КРнын Жогорку сотунда, КР Жогорку сотунун Конституциялык палата- 
сында жана жергиликтуу сот органдарында коргоо маселелерин коорди- 
нациялоочу бирдиктуу орган болуп эсептелет.

Пайда болгон талаш-тартышты чечуу учун сотко вкметтун кайрылуусу 
зарыл болгон учурда Премьер-министрдин буйругу же болбосо тапшырмасы 
менен Борборго же аткаруу бийлигинин тийиштуу органдарына (берилген 
талаптардын мунезуне жараша) тийиштуу доо же башка талаптарды коюу 
жана сотто вкметтун кызыкчылыгын кездее тапшырылат.

вкмет мыйзамда кабыл алынган тартипте сотторду каржылоону жана 
соттук чечимдерди аткарууну камсыз кылат.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Кыргыз Республикасынын 
Эсеп палатасы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы, Кыргыз 
Республикасынын Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча борбордук 
комиссиясы, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы ((Омбудсмены) менен 
ез ара аракеттенуусу.

вкметтун эл аралык уюмдар менен ез ара аракеттенуусу Кыргыз Рес
публикасынын мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасы катышуучу болуп
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эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте кучуне кирген эл аралык кели- 
шимдерге ылайык жургузулет.

вкметтун иши женунде жалпыга маалымдоо каражаттарынын (ЖМК) 
маалымат алуусу жана жалпы пайдаланылуучу маалыматтык тутумдарында 
Окметте каралуучу маселелер жана материалдарды жайгаштыруу тартиби 
жалпыга маалымдоо каражаттарында мамлекеттик бийлик органдарынын 
и шин чагылдыруу тартиби женунде мыйзамдарда аныкталат.

вкметтун Аппаратынын карамагында турган маалыматты жеке жана 
юридикалык жактардын алуусу “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
органдарынын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын кара
магында турган маалыматтарга жетуу женунде” Кыргыз Республикасы
нын Мыйзамына ылайык жузеге ашырылат.

вкметтун жарандык коом менен ез ара аракеттенуусу “Коммерциялык 
эмес уюмдар женунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жана 
вкметтун Аппараты женунде жободо аныкталган тартипте жузеге ашы
рылат.

Башка юридикалык жана жеке тараптардын кайрылуулары.
Юридикалык жана жеке тараптардын вкметке келген кайрылуулары вкмет
тун Аппараты тарабынан кайрылуунун предмета боюнча карап чыгуу жана 
ыйгарым укуктарына жараша чечимдерди кабыл алуу учун аткаруу бийли
гинин органдарына жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына 
жиберилет.

Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары кайрылууларды “Жаран- 
дардын кайрылууларын кароонун тартиби женунде” Кыргыз Республикасы
нын Мыйзамында каралган тартипте карашат.

Эгерде кайрылууда эки же андан кеп аткаруу бийлигинин мамлекеттик 
органдарынын ишинин маселелери камтылса, кайрылуу аткаруу бийлигинин 
ушул органдарына кайра женетулет. Эгерде тапшырманын езунде уюшту- 
РУУ учун жооптуу орган керсетулбесе, кайрылууну караган орган каралып 
жаткан маселе боюнча езунун жообунун белугун женетуу барагында бирин- 
чи жазылган мамлекеттик органга жиберет.

Уюштуруу учун жооптуу орган арыз ээсине жооп жибергенде жооптун 
кечурмесун тиркеп вкметтун Аппаратына кароонун натыйжалары женунде 
билдирет. Айрым учурларда аткаруу бийлигинин органы арыз ээси менен, 
башка адамдарды чакырып жолугушууларды еткеруу, жумушчу жана экс- 
перттик топторду тузуу жолу менен кайрылууну карашы мумкун.

вкметтун Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Жогорку Кенеш- 
тин, Кыргыз Республикасынын Президентинин жана вкметтун актыларын, 
вкметтун башка чечимдерин кабыл алуу женунде сунуштарды камтыган 
кайрылуулары министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге, администра- 
циялык ведомстволорго, жергиликтуу мамлекеттик администрацияларга жа
на аткаруу бийлигинин башка органдарына тийиштуу аткаруу бийлиги 
органдарынын карамагындагы чейреге ылайык женетулет. Керсетулген
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органдар кайрылууларды иштеп чыгууну жургузушот, езунун компетенция- 
сынын чегинде тийиштуу чечимдерди кабыл алышат, зарыл болгон учурда 
вкметтун чечимин талап кылган актылардын долбоорлорун белгиленген 
тартипте ©кмвтке киргизишет жана кароонун жыйынтыктары жвнунде арыз 
ээлерине маалымат беришет.

Бюджеттик каражатты кошумча белуп беруу женундо етунген, анын 
ичинде республикалык бюджетте каржылоо каралбаган иш-чараларды етке- 
руу жвнунде кайрылуулар жана каттар езгече, согуштук абалдары киргизил- 
ген, бееде кырсык же табигый катаклизм болгон учурларды кошпогондо 
0кмот тарабынан каралбайт.

0кмот озунун компетенциясынын чегинде “Жарандардын кайрылуула- 
рын кароо тартиби женундо” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана 
башка ченемдик укуктук актыларга ылайык жарандардын кайрылууларын 
кароону камсыз кылат.

Министрликтердин, мамлекеттик комитеттин, административдик ве- 
домстволордун жана 0кметтун Аппаратынын расмий электрондук дарегине 
(расмий сайтына) келип тушкон электрондук кайрылуулар арыз беруучуге 
бул женундо андан аркы билдируу менен катталууга тийиш.

ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыэча Русский

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жарандардын электрондук 
кайрылууларынын порталы: http://kattar.kg
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Эгерде жарандардын кайрылууларын чечуу учун атайын текшеруу (экс
пертиза) жургузуу, кошумча материалдарды талап кылуу же башка чара- 
ларды керуу зарьш болсо, даттанууларды чечуу моонету озгоче тартипте, 
бирок 30 кундон коп эмес узартылышы мумкун.

0кметтун Аппараты 0кметко келип тушкон жарандардын каттарын, 
арыздарын жана даттанууларын изилдейт жана жалпылайт, бул иштин абалы 
женундо ©кметтун жетекчилигине маалымдайт. Премьер-министрдин, вице- 
премьер-министрлердин же Аппарат жетекчисинин тапшырмасы боюнча 
айрым министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, администрациялык 
ведомстволордун, аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялардын жарандардын сунуштарын, арыздарын 
жана даттанууларын кароо, аларды кабыл алуу боюнча ишин дайыма текше- 
рет жана бул иште аныкталган кемчиликтерди четтетуу женундо сунуштар- 
ды даярдайт.

Кыргыз Республикасынын вкметунун Аппараты. 0кмвттун ишин- 
де 0кметтун Аппараты маанилуу ролду ойнойт. Ал КР ©кметунун жана КР 
Премьер-министринин ишин камсыздоо учун арналган мамлекеттик коор- 
динациялачу орган болуп саналат.

вкметтун Аппаратынын милдеттери кенен жана темендегулерду 
камтыйт:

1) 0кмоттун ишине тиешелуу маселелер боюнча КР Конституциясын 
жана мыйзамдарын аткарууну камсыз кылууга карата 0кмвтгун 
ишине мониторинг жана талдоо жургузуу;

2) 0кмвттун ыйгарым укуктарын иш жузуно ашыруу маселелери боюн
ча ©кметтун жана аткаруу бийлигинин органдарына тиешелуу масе
лелер боюнча КР Президенти, КР Жогорку Кснеши, КР Жогорку 
соту жана жергиликтуу соттор менен, мамлекеттик башка органдар 
жана Ж 0Б органдары менен, ошондой эле жарандар, ар кандай 
коомдук уюмдар жана мекемелер менен вз ара аракеттенуусун кам
сыз кылуу;

3) Томондегу маселелер боюнча ©кметтун ишин координациялайт:
-  КР ички жана тышкы саясаты;

финансылык, баа, тарифтик, инвестициялык, бажылык жана салык 
саясатын жургузуу;

-  республикалык бюджетти иштеп чыгуу жана аны Кыргыз Республи
касынын Жогорку Кецешине сунуш кылуу, ошондой эле анын аткарылышын 
камсыз кылуу;

-  социалдык-экономикалык, отун-энергетикалык, агрардык, кайра иш- 
тетуу жана маданият чойролорундо бирдиктуу мамлекеттик саясат жур
гузуу;

-  мыйзамдуулукту, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин кам
сыз кылуу, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка карыш курешуу;
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-  мамлекеттик эгемендикти, аймактык бутундукту коргоо, конститу- 
циялык тузулушту, коомдук тартипти коргоо, кылмыштуулукка карты ку- 
рошуу, коррупциянын алдын-алуу боюнча чараларды, ошондой эле коргонуу 
жондемдуулугун жана улуттук коопсуздукту чьщдоо боюнча чараларды ши
ке ашыруу;

-  менчиктин бардык формаларын енуктуруунун жана аларды кор- 
гоонун бирдей шарттарын камсыз кылуу, мамлекеттик менчик объекттерин 
башкаруу;

-  экономикалык, социалдык, илимий-техникалык жана маданий енук- 
туруунун жалпы мамлекеттик программаларын иштеп чыгуу жана ишке 
ашыруу;

-  тышкы экономикалык ишти жургузуу;
-  Кыргыз Республикасынын вкметунун жана Премьер-министринин 

ишин уюштуруучулук, талдоочулук, маалыматтык жана укуктук камсыздоо;
-  аткаруу бийлигинин органдарынын системасын реформалоо жана 

мамлекеттик кызматтын маселелерин еркундетуу;
-  бкметтун, ошондой эле аткаруу бийлигинин башка органдарынын 

тузумдерун кайра тузууну жана алардын иштеосунун маанисин езгертууну 
иштеп чыгууну, ишке ашырууну, контролдоону жана баалоону уюштуруу;

-  берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтуу мам
лекеттик администрациялардын жана Ж 0Б органдарынын ишин еркундетуу;

-  электрондук документ жугуртууну жана "электрондук екметту" иш
теп чыгуу жана киргизуу боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын иши.

Жуктелген милдеттерди аткаруу учун бкметтун Аппараты тийиштуу 
функцияларды аткарат. Ушул милдеттерди ишке ашыруу учун бкметтун 
Аппараты теменкулерге укуктуу:

-  белгиленген тартипте аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынан 
жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынан КР мыйзамдарынын, 
КР Жогорку Кецешинин токтомдорунун, бкметтун токтомдорунун жана 
чечимдеринин жана КР башка нормативдик укуктук актыларынын, ошондой 
эле Премьер-министрдин тапшырмаларынын аткарылышы женунде маалы- 
матты сурап алууга;

-  КР мыйзамдарынын, КР Жогорку Кецешинин токтомдорунун, бкмет
тун токтомдорунун жана чечимдеринин жана Премьер-министрдин тап
шырмаларынын аткарылышы женунде, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарынын аткары
лышы тууралуу маселелерди кароо учун комиссияларды жана жумушчу 
топторду тузууго;

-  КР мыйзамдары, КР Жогорку Кецешинин токтомдору, бкметтун ток- 
томдору жана чечимдери жана Премьер-министрдин тапшырмалары атка- 
рылбаган же бузулган фактылары белгиленген учурда берилген мамлекеттик 
ыйгарым укуктар боюнча аткаруу бийлигинин органдарынын жана жерги-
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ликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине карата тартип- 
тик жаза коруу;

-  жогоруда аталган органдардын жетекчилерин аймактардын социал- 
дык-экономикалык жактан онугушун жана Кыргыз Республикасынын нор
мативдик укуктук актыларынын жана бкмоттун чечимдеринин ак ниетгуу 
аткарылышын камсыздоо боюнча сапаттуу иши учун сыйлоо женунде су- 
нуштарды Премьер-министрге белгиленген тартипте киргизуу.

бкметтун Аппаратынын тузуму бкметтун Аппаратынын жетекчилигин, 
ез алдынча белумдерун жана башка белумчелерун камтыйт. Белумдерунун 
курамына секторлор кириши мумкун.

Аныкталган компетенциясынын чектеринде бкметтун Аппаратынын 
кызматкерлери бардык мамлекеттик жана башка органдар, ошондой эле жа- 
рандар менен тузулген мамилелерде анын ыйгарым укуктуу екулу болуп 
эсептелет.

бкметтун Аппаратына жумушка кируу учун документтерди тариздее 
боюнча негизги талаптар, документтер менен иштее тартиби жана бкметтун 
Аппаратынын ишинин башка масел ел ери бкметтун Аппаратынын Регла
мента менен аныкталат.

бкметтун Аппаратын Кыргыз Республикасынын вкметунун Аппарат 
жетекчиси -  КР министри башкарат. Анын орун басарлары, анын ичин- 
де бир биринчи орун басары болот. Алар белгиленген ыйгарым укукта
рынын чектеринде аткаруучу, контролдоочу жана тескеечу функцияларды 
аткарат.

Тузумдук белумунун жетекчиси тийиштуу белумдун ишин жетектейт 
жана бкметтун Аппаратынын ез алдынча жетекчилиги жана кызмат адамда- 
ры, башка мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары менен болгон ма
милелерде бкметтун Аппаратынын Регламентине ылайык ошол белумдун 
атынан чыгат.

2. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары

Министрликтер, мамлекеттик комитеттер жана аткаруу бийлигинин 
башка органдары берилген тапшырмаларды аткаруу боюнча вкметке баш 
ийет жана анын алдында жооптуу. Аткаруу бийлигинин органдарынын 
структурасы Президенттин жарлыктары, КРнын Жогорку Кецешинин жана 
вкметунун чечимдери менен аныкталат. Аткаруу бийлигинин органдары
нын системасына аткаруу бийлигинин тармактык жана тармак аралык 
органдары киришет.

Алардын курамы ар турдуу келет, ар кайсы мезгилдери аткаруу бийли
гинин ыйгарым укуктарын иш жузуне ашыруучу министрликтер, мамлекет
тик комитеттер, кызматтар, агенттиктер, ведомствоаралык комиссиялар жана 
мамлекеттик башкаруунун башка органдарынан турган.
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Ар кайсы жылдардагы КР вкмотунун тузуму

1993-жыл: 16 министрлик, 10 мамкомитеттери жана маммулк Фонду,
бардыгы -  27 маморгандар.
1996-жыл: 21 министрлик жана маммулк Фонду.
2000-жыл: 12 министрлик жана 2 мамкомитети.
2005-жыл: 12 министрлик, 4 мамкомитети, 12 мамагенттиги.
2007-жыл: 14 министрлик, 5 мамкомитети, 11 мамагенттиги.
2009- жыл: 14 министрлик, 6 мамкызматы, 7 мамагенттиги.
2010- жыл: 18 министрлик, 2 мамкомитети, 10 мамкызматы, 6 мам
агенттиги.
2012-жыл: 15 министрлик, 1 мамкомитети, 9 мамкызматы, 5 мам

агенттиги, 2 маминспекциясы.
2016-жылдын башында аткаруу бийлигинин органдарынын системасын 

теменкулер тузген: 12 министрлик, 4 мамлекеттик комитеттер, 11 мамлекет- 
тик кызматтар 7 мамлекеттик агенттиктер жана 2 мамлекеттик инспек- 
циялар.

Министрлик -  бул «иштин тиешелуу чойресунде мамлекеттик саясат- 
ты ишке ашыруучу жана башкарууну жузеге ашыруучу аткаруу бийлигинин, 
ошондой эле, мыйзамдар, Кыргыз Республикасынын Президентинин жар- 
лыктары менен бекитилген учурларда аткаруу бийлигинин башка органда
рынын бул тармактагы ишин координациялоочу мамлекеттик органы».4

Салттуу турде министрлик тармактык башкаруу органы болуп саналат, 
чындыгында, кеп министрликтер тармак аралык жана оздорунун ыйгарым 
укуктарын бардык башка органдарга, функционалдык мунездегу белгилуу 
тармактын башкаруу объектилерине жайылтат. 9кмет министрлердин орун 
басарларын дайындайт жана кызматынан бошотот, мындан тышкары ал ми- 
нистрликтердин актыларын жокко чыгарууга жана колдонулушун токтото 
турууга укуктуу.

2016-жылдын 24-июнуна карата министрликтердин Тизмеси:
1. Ички иштер министрлиги;
2. Саламаттык сактоо министрлиги;
3. Тышкы иштер министрлиги;
4. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;
5. Билим беруу жана илим министрлиги;
6. Айыл чарба, тамак-аш енер жай жана мелиорации министрлиги;
7. Транспорт жана жолдор министрлиги;
8. Эмгек жана социалдык енугуу министрлиги;
9. Финансы министрлиги;

4 КР 2012-жылдын 18-июнундагы «бкмет женунде» № 85 Конституциялык Мыйзамы.
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10. взгече кырдаалдар министрлиги;
11. Экономика министрлиги;
12. Юстиция министрлиги;

Мамлекеттик комитеттер ведомство аралык же ведомстводон жогору 
ыйгарым укуктарын аткаруу учун дайындалган. Алардын коллегиалдуу 
кабыл алынган чечимдери же аткаруу бийлигинин бардык системасына, же 
мамлекеттик комитеттин иши менен байланыштуу тармакка тарайт.

Аныктамага ылайык органдардын ушул туруно алардын карамагына 
таандык маселелер боюнча коллегиалдуулук негизде тармак аралык макул- 
дашуу, ошондой эле иштин белгилуу тармагында функционалдык жонге 
салууну жузеге ашыруучу аткаруу бийлик органдары таандык.

Мамкомитетти терага жетектейт.

2016-жылдын 24-июнуна карата аткаруу бийлик системасындагы 
мамлекеттик комитеттер 2018-ж. карата:

1. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети;
2. 0нер жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик 

комитети;
3. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети;
4. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети.

Аткаруу бийлигинин органдарынын системасына ошондой эле адми- 
нистративдик ведомстволор — мамлекеттик кызматтар, инспекциялар 
жана агенттиктер кирет. Бекитилген тармакта атайы иш милдеттерди жу
зеге ашыруучу аткаруу бийлигинин органдары (аткаруучу, контролдоочу, 
уруксат беруучу, жвнгв салуучу ж. б.).

Мамлекеттик агенттик -  иштин тиешелуу чейресунде, анын ичинде 
женге салуу жана контролдоо боюнча функциялар, аткаруу бийлиги органы- 
нын функцияларын жузеге ашыруучу администрациялык ведомство.

Мамлекеттик агенттиктерди директорлор жетектешет. Мамлекеттик 
агенттиктер, мыйзамда каралган учурларда, директордун жетекчилиги менен 
коллегиалдуу орган тарабынан башкарылса болот. Администрациялык ве- 
домстволордун жетекчилиги кызмат ордуна Премьер-министр тарабынан 
дайындалат.

Мамлекеттик кызмат -  атайын статусу бар ыйгарым укуктуу мамле
кеттик органды тузууну талап кылган, башкаруунун конкреттуу жаатында 
мамлекеттик саясатты камсыз кылууну жузеге ашыруучу уюмдаштырылган 
структура.

Фонд -  тамак-аш коопсуздугун, мамлекеттик материалдык резервдин 
иштешин, экономикалык, социалдык жана маданий тармактарда мамлекет
тик социалдык колдоону камсыз кылуу максатында вкметтун алдында тузу- 
луучу уюмдаштырылган структура.
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Мамлекеттик кызматты жетекчи башкарат (директор); мамлекеттик 
инспекцияны жана фондду -  директор. Алар кызмат орундарына Премьер- 
министр тарабынан дайындалат.

2016-жылдын 24-июиуна карата мамлекеттик кызматтар:
1. Банги заттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы;
2. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы;
3. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы;
4. Экономикалык кылмыштуулукка карты курешуу боюнча мамлекет

тик кызматы;
5. Мамлекеттик салык кызматы;
6. Мамлекеттик бажы кызматы;
7. Финансы рыногун женге салуу жана козомолдее мамлекеттик кыз

маты;
8. Мамлекеттик каттоо кызматы;
9. Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы;

10. Мамлекеттик миграция кызматы;
11. Мамлекеттик чек ара кызматы.

2016-жылдын 24-июнуна карата мамлекеттик агенттиктер
1. Курчап турган чойрену коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик 

агенттиги;
2. Мамлекеттик байланыш агенттиги;
3. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги;
4. Курулуш жана регионалдуу енугуу боюнча мамлекеттик агенттиги;
5. Монополияга карты женге салуу мамлекеттик агенттиги;
6. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык 

мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги;
7. Отун-энергетикалык комплексин женге салуу боюнча мамлекеттик 

агенттиги.

КР вкметуне караштуу уч фонд тузулгвн жана иштеп жатат:
1. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду;
2. Милдетуу медициналык камсыздандыруу фонду;
3. Мамлекеттик мулкту башкаруу боюнча фонд.

КР вкметуне караштуу эки инспекция:
1. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекет

тик инспекция;
2. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инс

пекция.
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Ошондой эле КР вкметунде жана анын контролунда теменкулер 
иштейт:

-  Социалдык фонд;
-  Жогорку аттестациялык комиссия;
-  Стратегиялык изилдеелердун улуттук институту;
-  Улуттук энергохолдинг.

Аткаруу бийлигинин органдарына ошондой эле КР вкметунун чечи- 
ми менен тузулуучу ведомстволор аралык, екметтук комиссиялар жана 
кецештер таандык.

Бул аткаруу бийлигинин тузумунун кебуреек кыймылдуу жана езгерме 
белугу болуп саналат. Комиссия тузулет жана жоюлат, алардын статусу кеп 
езгерулуп же жацыланып турат. Бирок, азыркы учурда иштеп жаткан ко- 
миссиялардын саны жетишээрлик кеп. Бул органдар аткаруу бийлигинин 
негизги тузумдерунун айрым функцияларынын жетишсиз ордун толтуруу 
учун арналган. Негизинен алар макулдашууларды жургузуу, кээ бирлери 
аналитикалык жана кецеш беруучу иш-милдеттерди аткарат. Маморгандын 
ыйгарым укуктары берилген жана башка органдар учун милдеттуу чечим- 
дерди чыгаруучу КР вкметунун комиссиялары бар. Ошондой эле, ведомст
волор аралык комиссиялар иштейт, алардын чечимдери курамына ез екул- 
дерун женеткен органдар учун милдеттуу.

Мисалы:
-  КР вкметуне караштуу качкындар жана мигранттардын башка кате- 

горияларынын кейгейлеру боюнча ведомстволор аралык комиссия;
-  КР вКМ  алдындагы езгече кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу 

боюнча ведомстволор аралык комиссия;
-  КР вкметунун алдындагы КР Беларусь Республикасынын, Казахстан 

Республикасынын жана Россия Федерациясынын Бажы биримдигине жана 
Бирдиктуу экономикалык мейкиндикке кируу тууралуу суйлешуулер боюн
ча ведомстволор аралык комиссия;

-  КР ТИМ алдындагы электрондук визаларды баскыч баскычы менен 
киргизууну иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык комиссия ж. б. 
Бул жерде комиссиялардын ушунчалык кептугу кандайдыр бир татаал масе- 
лени чечууге министрликтердин жана мекемелердин ыйгарым укуктарынын 
кээде жетиштуу эмес экенин керсетуп турарын белгилеп кетуу керек. 
Комиссиянын тузулушу министрликтер жана мекемелерден иш-милдеттерин 
алып жана аларды убактылуу иштеген органга жуктее женунде билдирет. 
Мындан тышкары, комиссия канчалык кенен окулчулуктуу болбосун, анын 
чечимдери КР аткаруу бийлигинин органынын актысы менен тец кароого 
мумкун эмес. вшондуктан, сейрек учурларда комиссия “екметтук орган” 
деп аталат.
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Министрликтер жана ведомстволордун тузуму жана иши. КР ми-
нистрликтери жана ведомстволору (мамлекеттик комитеттер, кызматтар, 
инспекциялар жана агенттиктер) аткаруу бийлигинин ез алдынча орган- 
дары. Алардын мамлекеттик башкаруунун белгилуу тармагы боюнча анык- 
талган компетенцияларынын чегинде ошол органга тиешелуу иш-милдетте- 
рин жузеге ашыруучу борбордук аппараты, ошондой эле ведомствонун ас- 
тындагы жана аймактык белумчелеру бар.

Аткаруу бийлигинин тийиштуу органдарынын тузумдук белумчелеру- 
нун жыйындысы уюштуруу тузумун тузет.

Аткаруу бийлигинин органынын борбордук аппаратында теменде- 
гудой гиптуу тузумдук белумчелерду белее болот:

-  жетекчилик;
-  тармактык белумчолер;
-  функционалдык белумчолер;
-  жардамчы белумчелер.
Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органынын тузуму мамлекеттик ор- 

гандын жетекчиси тарабынан белгиленген чектелген сандын чегинде иште- 
лип чыгат.

Мамлекеттик бийликтин аткаруу органынын башчысынын орун басар- 
ларынын саны мамлекеттик бийликтин аткаруу органынын аппаратынын 
тузумунде аныкталат. Алардын арасында статс-катчы же аппарат жетекчиси. 
Алар мамлекеттик башкаруу же озунче багытта бекитилген милдеттери 
боюнча мамлекеттик бийликтин аткаруу органынын ыйгарым укуктарын 
ишке ашыруу учун жооптуу болуп саналат.

Мамлекеттик аткаруу органынын борбордук аппаратынын тузумунде 
тиешелуу органдын ишинин негизги багыттары боюнча тузулген башкарма- 
лыктар, ошондой эле уюштуруучулук, материалдык-техникалык жана анын 
башка ишин камсыздоо максатында тузулуучу болумдер, кызмат секторло- 
ру (топтор), болушу мумкун.

Аткаруу бийлигинин органынын ведомство астындагы белумчелерун 
тузуу аткаруу бийлигинин органы тууралуу жобосунда керсетулген учур- 
ларда тузулет. Аткаруу бийлигинин ведомство астындагы белумчелеру (де
партамент же башкармалык статусунда) аткаруу бийлигинин органынын 
башчысы тарабынан бекитилген жоболордун негизинде иштешет. Аткаруу 
бийлигинин органынын ведомство астындагы белумчелерунун жетекчилери 
жана жетекчилердин орун басарлары аткаруу бийлигинин органынын 
жетекчиси тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана бошотулат.

Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ве
домстволордун жана КР аткаруу бийлигинин башка органдарынын ведомст
во астындагы белумчелеру, ошондой эле КР вкметунун ыйгарым укуктарын 
жузеге ашырууда зарыл болсо мамлекеттик ишканалар тузулет.
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Ведомство астындагы болумдер КР аткаруу бийлигинин министрликте- 
ринин, мамлекеттик комитсттсринин, административдик ведомстволорунун 
жана башка органдарынын ишин натыйжалуу уюштуруу максатында тузу- 
лот жана алардын кызматтык милдеттеринин бир белугу жуктелет. Ведом
ство астындагы белумдер юридикалык жактын статусу менен тузулет. Алар 
КР аткаруу бийлигинин министрликтерине, мамлекеттик комитеттерине, 
административдик ведомстволоруна ж. б. органдарына отчёт беришет. 
Ведомство астындагы белумдор тууралуу Жоболор КР мыйзамдарында 
каралган учурларда аткаруу бийлигинин министрликтеринин, мамлекеттик 
комитеттеринин, административдик ведомстволорунун ж. б. органдарынын 
сунушу боюнча КР вкмету тарабынан бекитилет.

Ведомство астындагы белумдердун жетекчилери КР мыйзамдарында 
каралган учурларда аткаруу бийлигинин министрликтеринин, мамлекеттик 
комитеттеринин, административдик ведомстволорунун жана башка орган
дарынын сунушу КР Премьер-министри тарабынан бекитилет.

Мамлекеттик ишкана КР бкметунун чечими боюнча тузулет.
Мамлекеттик ишканалар КР мыйзамдарынын, КР Президентинин жар- 

лыктарынын жана буйруктарынын иш жузуне ашыруу алкагында, ошондой 
эле КР Премьер-министринин, 0кмет мучелерунун, административдик 
ведомстволордун жана КР аткаруу бийлигинин башка органдарынын, ошон
дой эле жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин 
сунуштары боюнча тузулет.

Мамлекеттик ишканалардын уставдары министрликтердин, мамлекет
тик комитеттердин, административдик ведомстволордун, аткаруу бийлиги
нин башка органдарынын жана КР жергиликтуу мамлекеттик админис- 
трацияларынын сунуштары боюнча КР вкметунун чечимдери менен беки
тилет.

Азыркы тапта КР 11 мамлекеттик ишкана (МИ) тузулген жана иштеп 
жатат. «Кыргыз-Темир-Жолу» МИ, «Темир» МИ, «Кара-Балта спирт заводу» 
МИ, «Кара-Кече» МИ, «Кыргыз-Дипсервис» МИ, «Кыргыз-Курал» МИ, 
«Авиациялык ишкана» МИ, «Кыргызтуракжайкоммунсоюз» МИ, «Кыргыз 
Ресурс» МИ, «Кемур» МИ, «Кыргызпочтасы» МИ.

2015-жылы жоюлган Энергетика жана енор жай министрлигинин неги- 
зинде елкенун энергетикалык комплексин башкаруу жана енуктуруу боюнча 
жападан жалгыз оператор катары катары Улуттук энергетикалык холдинг 
компаниясы тузулген.

3. Аймактык мамлекеттик башкарууну уюштуруу

Аймактык мамлекеттик башкаруу бул КР жергиликтуу мамлекеттик 
бийлик органдарынын, борбордук мамлекеттик органдарынын аймактык 
уюмдарынын жана мекемелеринин, ошондой эле бардык административдик- 
аймактык тузумдер аркылуу мамлекеттик бийликтин бардык турлерун жузе- 
ге ашыруучу алардын кызмат адамдарынын жыйындысы.
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Кыргызстанда аянты, географиялык жана экономикалык абалы, калкы- 
нын саны жана жыштыгы боюнча ар турдуу тарыхый жети аймак калыптан- 
ган. Азыркы учурда КР административдик-аймактык тузулушу 4 баскычтуу: 
Республика — облус — район — шаар / калктуу айыл жерлери бар.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында жана Мыйзамдарында 
бекитилген белунген иш-милдеттери жана ыйгарым укуктарынын чегинде 
бардык тармактар жана чейрелер боюнча административдик-аймактык бир- 
диктерди жалпы мамлекеттик башкаруу Кыргыз Республикасынын бардык 
мамлекеттик бийлик органдары — Президент, Жогорку Кецеш жана ©кмет 
жузеге ашырат.

Бардык областарда жана райондордо мамлекеттик башкаруунун жерги
ликтуу органдары иштейт. Ал эми шаарларда жана калктуу айыл жерлерин- 
де бийликти уюштуруу толугу менен жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
принциптерине негизделет.

Аймактык денгээлде аткаруу бийлигин областа КР 0кмотунун Толук 
ыйгарымдуу окулу, райондук мамлекеттик администрациялар жана министр- 
ликтер менен ведомстволордун жергиликтуу аймактык болумдеру тузет.

Баштапкы децгээлде башкарууну уюштуруу Ж 0Б принциптеринин не- 
гизинде курулган — райондук децгээлден томен бардык шаарларда жана 
айылдык административдик-аймактык бирдиктерде жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруучу органдары иштешет.

Мамлекеттик башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарын жузого 
ашыруу учуй баштапкы административдик-аймактык бирдиктерде жерги
ликтуу ез алдынча башкаруу органдары жергиликтуу маанидеги маселелер- 
ди чечуу учун иш-милдеттерди аткаруудан тышкары откерулуп берилген 
мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарышат.

Кыргыз Республикасынын вкметунун областтагы ыйгарым укук- 
туу екулу тиешелуу аймактык бирдиктин — областтын чектеринде 0кмоттун 
окулу болгон кызмат адамы болуп саналат. Ал 0кмоттун ыйгарым укукта
рын ишке ашырууну жана тиешелуу областтын чектеринде мамлекеттик 
бийликтин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууну камсыз кылат.

Ыйгарым укуктуу екул Премьер-министр тарабынан кызмат ордуна да- 
йындалат жана кызмат ордунан бошотулат, ал Премьер-министрге туздвн- 
туз баш ийет жана отчёт берет.

Ыйгарым укуктуу екулдун негизги милдеттери болуп теменкулер 
эсептелет:

-  тиешелуу областта мамлекеттик саясатты жузеге ашыруу боюнча 
мамлекеттик органдардын, жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын 
ишин координациялоону камсыз кылат;

-  областтын чектеринде аймактарды социалдык-экономикалык енукту- 
PYYHYH комплекстуу программасын иштеп чыгат, ошондой эле регионалдык 
экономикага инвестицияларды тартуу ишин уюштурат;
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-  областтын аймагында коопсуздукту камсыз кылуу, жарандык коргоо, 
калкты жана аймактарды езгече кырдаалдардан сактоо боюнча ишин коор- 
динациялайт.

Ыйгарым укуктуу окул езуне жуктвлген милдеттерди аткаруу 
максатында темендвгудвй функцияларды агкарат:

-  езунун компетенциясына тиешелуу маселелер, ошондой эле КР 
Премьер-министринин тапшырмасы боюнча мамлекеттик бийлик органда- 
рынын жергнликтуу мамлекеттик органдар, жергиликтуу вз алдынча башка- 
руу органдары, саясий партиялар, башка коомдук жана диний бирикмелер 
менен ез ара аракеттенуусун уюштурат;

-  областтын аймагында укук тартиби менен коопсуздукту камсыз кылуу 
боюнча, ошондой эле мамлекеттик чек араларды кайтаруу боюнча укук кор
гоо органдарынын ишин координациялайт жана контролдойт;

-  мамлекеттик башкаруу органдарынын жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрациялардын ишин, ошондой эле езгвче кырдаалдар жаралган 
учурларда координациялайт;

-  жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жана берилген мам
лекеттик ыйгарым укуктар боюнча жергиликтуу ез алдынча башкаруу ор
гандарынын ишине контролду жузеге ашырат;

-  аткаруу бийлигинин органдарынын актылары КР Конституциясына, 
КР мыйзамдарына карты  келген же адамдын жана жарандын укуктары ме
нен эркиндиктери бузулган учурда КР Премьер-министрине аларды колдо- 
нулушун токтото туруу женунде сунуштарды киргизет;

-  КР Премьер-министринин тапшырмасы боюнча башка функцияларды 
аткарат.

Бул функцияларды ишке ашырууда Ыйгарым укуктуу екулге 
теменку ыйгарым укуктар берилет:

-  езунун компетенциясынын чегинде мыйзамдарды, Кыргыз Республи- 
касынын вкметунун токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республика- 
сынын Премьер-министринин буйруктарын аткарууну жана мамлекеттик 
программаларды аткарууну координациялайт жана контролдойт;

-  езуне жуктелген функцияларды аткаруу учун мамлекеттик бийлик ор
гандарынын аймактык белумдерунен жана жергиликтуу ез алдынча башка- 
РУУ органдарынан, тиешелуу облустун чегинде жайгашкан уюмдардан жана
кызмат адамдарынан зарыл материалдарды белгиленген тартипте сурайт 
жана алат;

-  облустагы укук коргоо органдарынын ишинин натыйжалуулугун, 
алардын кадрдык камсыз болуусунун абалын талдайт, Кыргыз Республика- 
сынын Премьер-министрине тиешелуу сунуштарды киргизет;

-  мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын бкмету токтомдорун жана 
буйруктарын жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буй-
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руктарын облуста аткарууну текшерууну уюштурууда прокуратура органда
ры менен ез ара байланышта иштейт;

-  Кыргыз Республикасынын 0кметуне жана Кыргыз Республикасынын 
11ремьер-министрине облуста коопсуздукту камсыз кылуу, мамлекеттик чек 
араны коргоо, ошондой эле саясий, социалдык жана экономикалык абалдар 
женунде дайыма баяндамаларды берип турат;

-  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин номенклатурасына 
ылайык мамлекеттик кызматчылардын кызмат ордуна жана башка кызмат 
орундарына дайындоодо (бошотууда) талапкерлерди макулдашат;

-  езуне берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу боюнча 
жергиликтуу башкаруу органдарынын ишин координациялайт;

-  облустун кызыкчылыктарына тиешелуу мамлекеттик бийлик органда
рынын чечимдеринин долбоорлорун макулдашат;

-  Кыргыз Республикасынын вкметунун жыйындарына катыша алат;
-  жогору турган мамлекеттик органдары менен мамилелерде тиешелуу 

аймактын атынан чыгат;
-  белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Президентине 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жана 
ардак наамдарын ыйгаруу женунде етунуч кат берет;

-  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшырмасы боюн
ча Кыргыз Республикасынын вкметунун сыйлыктарын облуста берет, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин алкышын 
жарыялайт;

-  Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин тапшыруусу боюн
ча облустун чегинде жайгашкан райондордун ортосундагы кайчы пикирлер- 
ди чечуу учун макулдашуу жол-жоболорун уюштурат;

-  облустагы ыйгарым укуктуу екулдун Аппаратынын кызматкерлерин 
белгиленген тартипте кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, ошон
дой эле Аппараттын кызматкерлерине карата сыйлоо жана тартиптик жаза 
чараларын керет;

-  езунун орун басарларынын ортосундагы милдеттерди белуштурет; 
ыйгарым укуктуу екулдун Аппаратынын кызматкерлеринин кызматтык нус- 
камаларын бекитет;

-  езунун компетенциясынын чегинде кызматтык документтерге кол 
коёт;

-  Кыргыз Республикасынын вкметунун жана Кыргыз Республикасы
нын Премьер-министринин чечимдеринин негизинде жана аткаруу учун 
буйруктарды жана тескемелерди чыгарат;

-  чыгымдардын бекитилген сметасынын чегинде финансылык каражат-
тарды тескейт;

-  жарандардын укуктарын коргоо боюнча иштерди, жарандардын 
даттануулары жана кайрылуу менен иштерди жургузет;
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-  облустун аймагында зарыл болгон учурда коомдук жана эксперттик- 
консультациялык кецештерди тузет.

Ыйгарым укуктуу екул Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 
еткеруп берген башка ыйгарым укуктарды жургузе алат:

-  чектеш мамлекеттер менен чек ара аралык кызматташууну жузеге 
ашыруу;

-  областын аймагында социалдык саясатты жургузуу;
-  жарандарга мамлекеттик кызматтарды керсетуунун стандарттарын 

сактоо;
-  езунун милдеттерин тийиштуу денгээлде аткарбаган учурда областын 

аймагындагы тийиштуу аймактык белумдердун жетекчилерине тартип жаза- 
сын колдонуу, ошондой эле кызматтан алуу.

Ыйгарым укуктуу екулдун эки орун басары, анын ичинде бир биринчи 
орун басары болот. Ыйгарым укуктуу екулдун биринчи орун басары жана 
орун басары ыйгарым укуктуу екулдун сунушу боюнча Кыргыз Республика
сынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалышат жана кызмат
тан бошотулушат. Ыйгарым укуктуу екулдун биринчи орун басары ыйгарым 
укуктуу екул жок учурда же езунун милдеттерин аткарууга мумкун болбой 
калганда аны алмаштырат.

Ыйгарым укуктуу екулдун ишин, областын аймагында мамлекеттик ат- 
каруу бийлигинин органдарынын ишин координациялоо, мониторинг жана 
контролдоо жургузууну камсыз кылуу учун Ыйгарым укуктуу екулдун 
Аппараты тузулет.

Ыйгарым укуктуу екулдун Аппаратынын тузумдук белумдерунун ишин 
уюштуруу жана координациялоо ыйгарым укуктуу екулдун Аппаратынын 
жетекчисине жуктелет.

Ыйгарым укуктуу екулдун Аппараты женунде жобо, тузуму жана штат- 
тык ырааттамасы Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан 
бекитилет.

Аткаруу-тескеечу иштердин маанилуу маселелерин кароо учун облус
тун жашоо-турмушунун маанилуу маселелерин кароого чакырылган колле- 
гиялуу жана кецеш беруучу органдар, коллегия жана Укук тартибин жана 
коопсуздукту камсыз кылуу маселелери боюнча Координациялык кецеш 
тузулет.

Коллегиянын курамына ыйгарым укуктуу екул, анын орун басарлары 
жана ыйгарым укуктуу екул тарабынан аныкталуучу жана бекитилуучу 
мамлекеттик органдардын башка кызмат адамдары кирет. Координациялык 
кенештин жеке курамын ыйгарым укуктуу екул бекитет. Коллегиянын жана 
Координациялык кенештин чечими сунуштама мунездо болот.

Аткаруу бийлигинин райондук децгээлдеги негизги звеносу райондук 
мамлекеттик администрациялар болуп эсептелет. Алар ездерунун ишинде 
КР бкметуне жана вкметтун областагы ыйгарым укуктуу екулуне отчёт 
беришет.
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Областтардын жана райондордун аймактарында министрликтердин 
жана ведомстволордун белумдеру болот. Айырмасы, кээ бир министрлик
тердин жана ведомстволордун областтык жана райондук децгээлдерде бе- 
лумдеру бар, ал эми башкаларыныкы болсо райондук гана децгээлде бар. 
Дагы бир айырмасы аймактык белумдер министрликтерге жана ведомство- 
лорго тузден-туз, же болбосо алардын алдындагы мекемелер аркылуу баш 
ийет.

2-сурет. Областта жана райондо мамлекеттик башкарууну уюштуруунун схемасы

Борбордук мамлекеттик органдардын тузумдук белумдеру тийиштуу 
аймактарда тармактык жана ведомстволук саясатты жузеге ашырууну кам
сыз кылуу менен жергиликтуу мамлекеттик администрациялар менен ез ара 
аракеттенишет, алар жалпы компетенциянын органдары катары тийиштуу 
аймактарда бирдиктуу мамлекеттик социалдык жана экономикалык саясатты 
жургузууде жооптуу.

Ошондой эле райондо аймактын кызыкчылыктарына тиешелуу маселе- 
лерди чечуу учун райондун мамлекеттик администрациясы аймактардын 
екулчулук бийлигинин органдары, езунун табияты боюнча жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу институтуна таандык -  жергиликтуу кенештин депу- 
таттарынын жыйналыштары менен ез ара аракеттенишет.

Ошентип, райондордун децгээлинде мамлекеттик башкаруу дуализм 
принцибинде -  мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу ез алдынча баш- 
каруунун айкалышуусунда уюштурулган. Ошондуктан КР аткаруу бийлиги
нин мамлекеттик органдарынын алкагында аймактык мамлекеттик башка- 
рууну уюштуруунун эц татаал маселелеринин бири кош баш ийгендик жана
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горизонталда жана вертикалда ар кандай башкаруу органдарынын ыйгарым 
укуктарын так белуу болуп эсептелет.

Жергиликтуу мамлекеттик администрация райондун аймагында мамле- 
кеттик бийликтин бардык органдарынын ортосунда алардын куч кубатын 
жалпы мамлекеттик милдеттерди чечуу учун топтоого бириктируучу жана 
багытточу белуктун ролун аткарат. Ошондуктан алардын негизги функция- 
сы -  КР министрликтеринин жана ведомстволорунун аймактык белумдеру- 
нун макулдашылган иштерин, алардын Ж 0Б органдары менен ез ара аракет- 
терин камсыз кылуу болуп эсептелет.

Мындан сырткары, райондордун жергиликтуу мамлекеттик админист- 
рациялары оз ишин мамлекеттик жана жергиликтуу маанидеги маселелерди 
башкарууга катышууга жарандардын конституциялык укугун ишке ашыруу 
учун шарттарды тузуу аркылуу тийиштуу аймактардын жергиликтуу ез ал- 
дынча башкаруу органдары менен ез ара тыгыз аракеттенуусу жана Ж 0Б 
органдарына берилген мамлекеттик функциялардын аткарылышын контрол- 
доо аркылуу жузеге ашырат.

Райондордун жергиликтуу мамлекеттик администрациялары Конститу- 
циянын, мыйзамдардын, КР Президентинин жана 0кметунун ченемдик 
укуктук актыларына таянып иш алып барат, жергиликтуу бийликтин ар тур- 
дуу органдары менен макулдашып иштеесун камсыз кылуудан сырткары 
алардын компетенциясындагы башка маселелерди чечет.

Жергиликтуу мамлекеттик администрацияларды уюштуруу жана иште- 
шинин тартиби 2011-жылдан тарта КР «Жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация женунде» мыйзамы менен женге салынат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациялар институтунун мацызын 
алардын кунумдук ишинин негизин тузген жана укуктук жактан бекемдел- 
гени боюнча жалпыга милдеттуу мааниси бар жетектеечу жоболор ачып 
берет.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациялар ез ишин теменку 
принциптерде жузеге ашырышат:

-  мыйзамдуулук жана социалдык адилеттуулук;
-  жарандардын укуктарын жана мыйзамда корголгон кызыкчылыкта- 

рын коргоо;
-  жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу кызыкчылыктарды айкалыш- 

тыруу;
-  маселелерди чечууде ачыктык жана айкындуулук;
-  ез иштеринин натыйжалары учун мамлекет, жана калк алдында 

жоопкерчилик;
-  мамлекеттик бийлик менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 

иш-милдеттерин жана ыйгарым укуктарын ажыратуу.
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Бул принциптердин мазмунун кыскача карап керелу. Мыйзамдуулук 
жана социалдык адилеттуулук принциби КР Конституциясынын жоболоруна 
негизделет жана жергиликтуу мамлекеттик башкарууну куруу жана иште- 
шин алдын ала белгилейт. У шуга ылайык бул принцип, биринчиден жерги
ликтуу мамлекеттик администрациянын аппаратынын башчысы жана кыз- 
маткерлери ездерунун ишинде мыйзамды гана жетекчиликке алышаарын 
билгизет, анткени жергиликтуу аткаруу бийлиги езунун укугун мыйзам 
аркылуу гана алат. Экинчиден, бул принцип аткаруу бийлиги мыйзамдуу 
ыйгарым укуктарсыз жарандык укук тармагына кийгилишууге укугу жокту- 
гун керсетет. Учунчуден, жергиликтуу мамлекеттик администрация кабыл 
алган жана чыгарган ченемдик актылар мыйзамдарга туура келиши керек.

Райондук мамлекеттик администрациялар социалдык адилеттуулукту 
жана жергиликтуу калктын турмуш-тиричилигин жогорулатууну камсыз 
кылуу боюнча мамлекеттин социалдык саясатын иш жузуне ашырууну кез- 
дейт. Бул учун министрликтердин жана ведомстволордун тийиштуу аймак
тык белумдерунун иш аракеттерин Ж 0Б органдары менен бирге жумуш 
орундарын тузуу, калктын ар кандай катмарларынын кирешелериндеги 
диспропорцияны азайтуу жана социалдык тецсиздиктин кесепеттерин жум- 
шартуу боюнча чараларды кабыл алууга багытташы керек.

Жарандардын укуктарын жана мыйзамда корголгон кызыкчылыктарын 
коргоо принциби демократиялык мамлекетте башкаруу дуйнеде жалпы 
таанылган адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринен, 
ошондой эле Конституцияда жана елкенун мыйзамдарында бекитилген 
жарандардын укуктарын жана мыйзамда корголгон кызыкчылыктарын 
коргоо принцибинен келип чыгаарын билгизет.

Жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу кызыкчылыктарды айкалышты- 
руу принциби жергиликтуу мамлекеттик администрациянын ишинде ай
мактык децгээлде башкы принциптердин бири болуп эсептелет. Ушул жер
гиликтуу мамлекеттик органдар ездеруне тиешелуу аймакта мамлекеттик 
саясаттын максаттарын жана милдеттерин жарандарга, жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарына, коомдук жана башка екметтук эмес уюм- 
дарга тупгундуруу боюнча буткул ишти жетектееге жана жергиликтуу дец
гээлде анын аткарылышын уюштурууга милдеттуу. Бул учун жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялар жергиликтуу ез алдынча башкаруу органда
ры, жергиликтуу саясий, екметтук эмес жана башка коомдук уюмдар менен 
тыгыз кызматташуусу керек. Аларды мамлекеттик бийликтин жогорку 
органдарынын чечимдеринде чагылдырылган жалпы мамлекеттик кызыкчы
лыктарды тупгундуруу боюнча иш чараларга тартуу менен ошол эле учурда 
жергиликтуу мамлекеттик администрациялар мамлекеттик саясатта чагыл
дырылган бул кызыкчылыктарга жергиликтуу калктын, анын ар кандай 
катмарларынын реакциясын билиши зарыл.

Ачыктык жана айкындуулук принциби мыйзамдуулук жана адилеттуу
лук алкагында башкарылып жаткандардын макулдугу менен аткарылып
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жаткан бийликтин негизи болуп эсептелген эл менен байланышууну камсыз 
кылууга багытталган. Ачыктык жана айкындуулуктун демократизми жаран- 
дарга жана жергиликтуу калкка алардын кызыкчылыктарына тиешелуу мам- 
лекеттик маанидеги иштерди башкарууда катышууга мумкундук берчу 
мыйзамдардын жана эрежелердин алкагындагы башкаруу.

Райондук мамлекеттик администрациялардын ишинде ачыктык 
жана айкындуулук принцибин иш жузуне ашыруу твмендегулврду 
тушундурвт:

-  елке, регион жана район, ошондой эле муниципалдык тузумдор 
боюнча экономиканын, социалдык тармактын, коомдук мамилелердин аба- 
лы тууралуу калкты объективдуу жана ар тараптуу маалымдоо;

-  мамлекеттик башкаруунун, ошондой эле жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун райондук жана регионалдык органдарынын ишин муноздеечу 
расмий документтерди, талдоо отчётторун, статистикалык маалыматтарды, 
социологиялык изилдоолордун натыйжаларын жана башка материалдарды 
дайыма жарыялоо;

-  максаттык онугуунун мамлекеттик, регионалдык жана жергиликтуу 
программаларынын долбоорлорун ачык талкулоо, бул программалардын 
жана пландардын натыйжаларын талдоо жана баалоого жамааттык, коомдук 
жана окметтук эмес уюмдарды тартуу.

Райондук мамлекеттик администрациянын, анын жетекчилеринин жана 
кызматкерлеринин жарандар, жамааттардын окулдеруне, коомдук жана 
башка екметтук эмес уюмдарга ачыктыгы жана жеткилецдиги мамлекеттик 
башкаруу процессии демократиялаштырууга, чечимдерди кабыл алууда жа- 
рандардын кызыкчылыктарын жакындан билууге мумкунчулук берет. 
Ачыктык жана айкындуулук принцибин иш жузуне ашыруу жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялардын мамлекет, ошондой эле калктын алдын- 
да жоопкерчилигин жогорулатууну еболголейт.

Мамлекеттик бийлик менен Ж 0Б иш-милдеттерин жана ыйгарым укук- 
тарын ажыратуу принциби жергиликтуу мамлекеттик администрация жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишин женге салуучу КР 
«Жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде» жана «Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу женунде» мыйзамдарынын негизинде иш жузуне 
ашат. Мындан сырткары, жарандык, экономикалык, каржылык, жер жана 
башка мамилелер тармагындагы функциялары КР тийиштуу Кодекстеринде 
жана башка мыйзамдарда, ченемдик-укуктук актыларда женге салынат.

Райондук мамлекеттик администрациялар менен муниципалдык орган- 
дардын ортосундагы функцияларды ажыратуу аягына чыга электигин белги- 
леп кетуу зарыл. Ушундай абалдын орчундуу себептеринин бири кепчулук 
убакта жергиликтуу децгээлде кайсы функцияларды жергиликтуу мамлекет
тик бийлик органдарына, ал эми кайсыларын жергиликтуу ез алдынча баш
каруу органдарына еткерууну аныктоо оордукту жаратат, анткени тигил же
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бул бийлик органынын кийгилишуусун талап кылган маселелер дайыма 
жаралып турат.

Ушул объективдуу факторду эске алуу менен райондук мамлекеттик 
администрациялар тийиштуу аймактардын Ж 0Б органдары менен ез ара 
тыгыз аракеттенуу аркылуу ез ишин жургузууге милдеттуу. Бардык муни
ципалдык органдарды, жергиликтуу жамааттардын мучелерун-жарандарды 
мамлекеттик жана жергиликтуу маанидеги маселелерди жана иштерди баш- 
карууга катыштыруу учун кызматташууга тартуу боюнча мындай ез ара 
тыгыз аракеттенууну уюштуруунун демилгечиси райондун мамлекеттик 
администрациясы болуп жатканы маанилуу.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жана алардын 
кызмат адамдарынын компетенциялары. Райондун мамлекеттик адми- 
нистрациясынын компетенциясы темендегулер:

1) райондун аймагында аткаруу бийлигин жузеге ашырат;
2) аймактын социалдык-экономикалык енугуу жана калкты социалдык 

жактан коргоо программаларынын долбоорун бекитет, аларды атка- 
рууну уюштурат;

3) райондун аймагында мамлекеттик саясатты жузеге ашырат жана 
башкаруу органдарынын ишин координациялайт;

5) аймакты енуктуруу учун инвестицияларды жана гранттарды тар- 
тууга кемектешет;

6) инвестициялык программаларды иштеп чыгат жана жузеге ашырат;
7) езгече кырдаалдарды, табигый кырсыктарды болтурбоо жана алар

дын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларды координациялайт 
жана жузеге ашырат;

8) жарандардын, алардын ичинде балдардын укуктарынын сакталы- 
шын контролдоону жузеге ашырат;

9) жергиликтуу децгээлде мамлекеттик программаларды башкарууну 
жана программалардын алкактарында жергиликтуу ез алдынча баш
каруу органдары жана коомдук уюмдар менен ез ара аракеттенууну 
камсыз кылат;

10) тийиштуу аймакта иштеп жаткан коомдук жана эл аралык уюмдар- 
дын ишине мониторинг жургузет;

11) аймактык шайлоо комиссияларына алардын ездерунун ыйгарым 
укуктарын ишке ашырууда уюштуруучулук, маалыматтык жана ма- 
териалдык-техникалык жардамдарды керсотет;

12) КР ченемдик укуктук актыларында каралган башка иш-милдеттерди 
жана ыйгарым укуктарды жузеге ашырат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрация ез ыйгарым укуктарын атка- 
рууда министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин жана администра- 
тивдик ведомстволордун аймактык белумдерунун ишинин пландарын, алар
дын аткарылуусу тууралуу отчётторун талап кылып алууга укуктуу, ыйга-
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рым укуктарынын чегинде аткарылууга милдеттуу тийиштуу керсетмолерду 
берууге укуктуу.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын министирликтердин, 
мамлекеттик комитеттердин жана административдик ведомстволордун ай- 
мактык белумдеру менен ез ара аракеттенуусу КР 0кмету тарабынан бекил- 
ген жергиликтуу мамлекеттик администрациянын регламенти менен анык- 
талат.

Райондун мамлекеттик администрациясын райондун мамлекеттик 
администрациясынын башчысы -  аким башкарат.

Ал жетекчилик ишин жеке башкаруу принцибинде уюштурат. Жерги
ликтуу мамлекеттик администрациясынын ишин жеке башкаруу принци
бинде жетектее бардык аймактык мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын ишин макулдашып алып барууну кам- 
сыз кылуу учун киргизилген.

Райондун жергиликтуу мамлекеттик администрациясынын башчысы 
аким райондун аймагында башкы мамлекеттик кызмат адамы болуп саналат. 
Ал кызмат ордуна КР Премьер-министри тарабынан дайындалат жана 
бошотулат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациясынын Акими райондун со- 
циалдык-экономикалык онугушу учун Кыргыз Республикасынын 0кмоту- 
нун алдында, ошондой эле КР 0кмотунун областагы туруктуу окулунун 
алдында жеке жоопкерчиликти тартат.

Тийиштуу административдик-аймактык бирдиктин аймагында социал- 
дык-экономикалык жана коомдук-саясий кырдаалдын начарлашына алып 
келген езунун кызматтык милдеттерин талаптагыдай эмес аткарган, мый- 
замдуулукту бузган, ошондой эле жаманатты кылган жосунду жасаган учур- 
да жергиликтуу мамлекеттик администрациясынын башчысы моонетунен 
мурда ээлеген кызматынан бошотулушу мумкун.

Эгерде КР ©кметунун областардагы туруктуу екулдеру КР Премьер- 
министри тарабынан туздон-туз дайындалса жана бошотулса, жергиликтуу 
мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындоо жана аларды 
ээлеген кызматтарынан бошотуу тартиби бир аз башкача тузулгон. Район
дун акими КР Премьер-министри керсоткон талапкерлердин (Зтвн кем 
эмес) ичинен райондук кецештин сунушу боюнча КР Премьер-министри 
тарабынан дайындалат. Райондук кецеш КР Премьер-министри тарабынан 
тиешелуу сунуштамалар киргизилген кундон тартып 15 жумушчу кундун 
ичинде сунушталган талапкерлердин бирин тандап алат жана акимдин кыз
мат ордуна дайындоо учун КР Премьер-министрине киргизет.

Корсотулгон акимдерди дайындоо корсетмесу Кыргыз Республикасы
нын Конституциясына (2016-жылдын аягы) озгортуулерду жана кошумча- 
ларды киргизгенге чейин колдонулган.

Азыркы учурда акимдерди кенештердин макулдугусуз эле Премьер- 
министр дайындайт.
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Белгилеп кетуучу жагдай, акимдердин бир райондо катары менен эки 
моонот ээлеген кызматында иштеесун тыюу салган норма жок. Райондорду 
башкарып турган адамдарда бул Ж 0Б органдары менен биргеликте инвести- 
цияларды жана гранттарды издоо жана тартуунун негизинде карамагындагы 
аймактардын узак меоноттуу социалдык-экономикалык онугуулорунун 
программаларын иштсп чыгууга кызыгууну жогорулатат, бул жогорку зве- 
нодогу кадрлардын ичинде туруктуулукту кеторот. Бул маанилуу, анткени 
жергиликтуу мамлекеттик администрациясынын башчысы институтунун 
енутуусунун тарыхы бир дагы аким бир райондо тынымсыз 8 жылдык мое- 
нотто кызмат отобогонун керсотту.

Райондун мамлекеттик администрациясынын башчысынын КР 0кмоту- 
нун гана алдында жеке жоопкерчилиги мамлекеттин аймактарын башкаруу 
ишинде аким институтунун озгочо ролун жана маанисин айкындайт. Мамле
кеттик бийликтин тепкичтуу принцибин эске ала турган болсок анда район
дун мамлекеттик администрациясынын башчысы ошондой эле КР 0кмоту- 
нун областагы туруктуу окулунун алдында дагы жоопкерчиликтуу.

Райондордун мамлекеттик администрацияларынын башчыларын езде- 
рунун милдеттерин аткарбаса же тийиштуу децгээлде аткара албаса меоно- 
тунон мурда кызматынан алуу шартына акимге жергиликтуу кецештердин 
жыйналышынын депутаттарынын жалпы санынын учтен экисинин добуш- 
тары менен ишеним корсотулбегон учур кирет. Бул жергиликтуу кецештер 
аркылуу жергиликтуу калк жана аткаруу бийлигинин жогорку мамлекеттик 
органы болгон КР 0кмотунун ортосундагы кайрадан байланышуу механиз- 
мин камсыз кылат. Белгилеп коюучу жагдай 2016-жылы Кыргыз Республи
касынын Конституциясына озгортуулорду киргизуулорго ылайык акимдерди 
бошотуу процедурасы кецештердин макулдугу тууралуу жыйындарысыз эле 
ишке ашырылат. Мындан сырткары, бул жалпы мамлекеттик жана жерги
ликтуу кызыкчылыктарды айкалыштыруу, бийлик органдарынын жана мам
лекеттин кызматкерлеринин ишиндеги натыйжалуулук учун жоопкерчилик- 
тер мамлекет жана жергиликтуу жамааттын алдында ачыктык жана айкын- 
дуулук принциптерин иш жузуне ашырууга комектешот.

Райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы -  аким 
томондегу ыйгарым укуктарга ээ:

1) жылына бир жолудан кем эмес тиешелуу аймактагы иштердин абалы 
жонундо отчёт берет;

2) аймактын социалдык-экономикалык онугуу жана калкты социалдык 
жактан коргоо программаларынын долбоорун бекитууго коёт, жана 
ошол программалардын аткарылышы жонундо жергиликтуу кецешке 
маалымат берет, ошондой эле эки жылда бир жолу тийиштуу аймак
тын курултайында отчёт берет;

3) маанилуу маселелереди кароого алып чыгат, ошондой эле жергилик
туу кецештин сессиясын чакыруу жонундо маселени коюуга, кецеш 
беруу добуш укугу менен алардын ишине катышууга укуктуу;
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4) КР мыйзамдарына ылайык, мамлекеттин менчигинде турган жер 
участокторун беруу женунде чечимдерди кабыл алат;

5) мамлекеттик социалдык (пенсиялык, камсыздандыруу) фонддорго те- 
лемдерду эсептееге жана толук жыйноого кемек керсетет;

6) салык кызматтарына салык телеечулерду эсепке алууда жана салык- 
тарды жыйноодо кемек керсетет;

7) КР Президенти, 0  к могу жана Премьер-министри тарабынан КР мый- 
замдарында каралган езуне жуктеген башка ыйгарым укуктарды 
жузеге ашырат.

Райондун мамлекеттик администрациясынын акими ведомстволук ка- 
раштуулугундагы аймакта аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын 
аймактык белумдеру, Ж 0Б органдары, менчигинин туруне карабастан иш- 
каналар, мекемелер жана уюмдар тарабынан Президенттин жана 0кметтун 
актыларынын аткарылышын кеземелдеену жузеге ашырат.

Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык белумдеру 
же Ж 0Б аткаруучу органдары тарабынан мыйзамдарга, КР Президентинин, 
0кметунун актыларына ылайык келбеген чечимдер кабыл алынган учурлар- 
да, аким прокуратура органдарына, башкаруунун жогору турган тийиштуу 
мамлекеттик органдарына же тийиштуу жергиликтуу кецештерге бир учурда 
кабарлоо менен, алар тарабынан зарыл чараларды кабыл алганга чейин мын- 
дай чечимдердин аткарылышын токтото турууга укуктуу.

Райондун мамлекеттик администрациясынын акими белгиленген тар- 
типте областагы ыйгарым укуктуу екулге мамлекеттик сыйлыктар менен 
сыйлоо жана КР ардак наамдарын ыйгаруу женунде сунуштама менен кай- 
рылат.

Бул жоболор областагы КР0Ы У0 жана райондордун мамлекеттик 
администрацияларынын башчыларынын ортосундагы ыйгарым укуктарды 
белуштуруп тузуунун жыйынтыгы, ушунун натыйжасында акимдер тактал- 
ган жана ошол эле убакта кецейтилген ыйгарым укуктардын тобун алышты. 
Аларга берилген ыйгарым укуктардын бир катар пунктары, алардын ичинде 
мамлекеттик органдардын аймактык белумдерунун жетекчилерин дайындоо 
жана бошотуу жаатындагылары, жалпы мунезде экенин белгилесе болот. 
Алардын ортосундагы башкы айырмачылык райондун жарандарынын екул- 
чулук органы -  райондук кецешке карата райондун акиминин ыйгарым 
укуктарынын болугунун чегинде етет. Так ошолордо райондук кецеш, ошон- 
дой эле райондун курултайы менен мамилелер жаатында райондун башчысы 
езунун ыйгарым укуктарын кайсы маселелер боюнча, кантип, качан жана 
кандай турде иш жузуне ашыраары толук айтылган.

Райондун администрациясынын башчысына гана берилген дагы бир ый
гарым укук -  бул КР мыйзамдарына ылайык мамлекеттин менчигиндеги жер 
тилкелерин беруу женунде чечимди кабыл алуу. Бул жерде эске ала турган 
нерсе райондун акими жана анын администрациясы мамлекеттин менчигин
деги айыл чарба жерлерин кайра белушторуу Фондунун жерлерин ижарага 
беруу иштерине катышууга ыйгарым укугу жок.
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КР 0кметунун областтагы ыйгарым укуктуу екулунен айырмаланып 
райондун акимине райондун аймагында социалдык-экономикалык жана 
коомдук -  саясий кырдаалга бир топ таасир берууге мумкун боло турган 
кадр жана контролдоо чейресунде кучтуу ыйгарым укуктар берилген.

Биринчиден, райондун акими айыл екметунун башчысы меенетунен 
мурда кызматтаи кеткен учурда анын ордуна жацы айыл екмету келгенче 
езунун чечими менен айыл екметунун милдетин аткаруучуну дайындоого 
укуктуу. Экинчиден, мамлекеттик органдарынын аймактык белумдеру же 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдары тарабынан 
мыйзамдарга, КР Президентинин жана 0кмотунун актыларына ылайык кел
беген чечимдер кабыл алынган учурларда райондун башчысы прокуратура 
органдарына, башкаруунун жогору турган тийиштуу мамлекеттик органда
рына же тийиштуу жергиликтуу кецештерге бир учурда кабарлоо менен, 
алар тарабынан зарыл чараларды кабыл алганга чейин мындай чечимдердин 
аткарылышын токтото турууга укуктуу.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациясынын башчысынын 
орун басарлары. Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын башчы
ларынын акими жок болгон учурда же ал езунун милдеттерин аткара алба- 
ганда ордун басчу бир нече орун басарлары бар. Райондук мамлекеттик 
адми-нистрациясынын башчысынын биринчи орун басары жана орун басар
лары акимдин -  райондун мамлекеттик администрациясынын башчысынын 
сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабы
нан дайындалат жана бошотулат.

Райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларынын орун ба- 
сарларына бир топ кошумча милдеттер жуктелет. Эреже катары, алар эко
номика, социалдык тармак, уюштуру иштери жана башка ушуларга окшогон 
мамлекеттик администрациянын ишинин айрым багыттарын алып барышат. 
Мындан сырткары, алар ар кандай комиссиялардын, кецешчу тузумдердун 
жана ушул сыяктуулардын терагалары же коштерагалары катары тийешелуу 
аймакта мамлекеттик администрациянын ез ара аракеттенуу чейресун ке- 
цейтуу жана таасирин кетерууде коомдук-саясий, социалдык-маданий чоц 
иштерди алып барышат. Ошондуктан райондун мамлекеттик администра
циясынын башчысынын сунуштамасы боюнча Премьер-министр тарабынан 
дайындалып жана бошотулуп жатканында баса белгиленген маани жатат.

Аппарат жетекчиси. Аппарат жетекчиси, райондун мамлекеттик адми
нистрациясынын башчысынын орун басары статусуна ээ болуу менен, мам
лекеттик администрациянын аппаратынын ишин жалпы жетектеену иш 
жузуне ашырат, коллегиялардын, кецешмелердин жыйналыштарын даяр- 
доону жана еткерууну уюштурат, аппаратта документтердин жугуртуусун, 
администрациянын мерчемделген иш планын аткарууну жузеге ашырат. 
Уюштуруу жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу белумун, жалпы жана 
каржы-чарбалык белумдерду тескейт.
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3-сур0т. Райондук мамлекеттик администрациясынын типтуу структурасы

Райондук мамлекеттик администрацияда аткаруучу-тескеечу ишинин 
маанилуу маселелерин кароо учун консультативдик-кецешме орган -  колле
гия тузулет. Анын курамына мамлекеттик райондук администрациясынын 
башчысы, анын орун басарлары жана мамлекеттик башкаруу органдарынын 
башка кызмат адамдары киришет. Райондук мамлекеттик администрация- 
нын коллегиясынын курамына ошондой эле райондун жергиликтуу кецеш- 
теринин жыйналыштарынын торагасы кирет.

Коллегия райондун эц эле маанилуу маселелерин ачык жана коллектив- 
дуу талкууну камсыз кылат, аткаруучу-тескеечу ишинин маанилуу маселе
лерин министрликтердин жана ведомстволордун аймактык органдарынын 
жетекчилери менен аткаруучу-тескеечу ишинин маанилуу маселелери боюн- 
ча консультацияларды жургузууге мумкундук берет. Булар учун жеке баш
каруу принцибинин негизинде иштеп жаткан аким КР ©кметунун алдында 
жеке жоопкерчиликтуу.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын коллегиясынын иш прак- 
тикасы керсеткендей "консультативдик-кецешме орган" деген аталышына 
карабастан алар райондук мамлекеттик администрациялардын кепчулугун- 
де кабыл алынган регламенттин жана иш планынын негизинде такай чакы- 
рылат жана иш жузунде консультативдик эмес коллегиялдуу-бийлик органы 
болуп калды. Анын чечимдерине райондордун акимдери чечимдерди жеке 
езу эмес коллегияда чогуу кабыл алганбыз деп шылтоо кылышат.

Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы езунун компе- 
тенциясынын чектеринде тескемелерди чыгарат, ошондой эле токтом ту- 
рундегу ченемдик укуктук актыны чыгара алат жана алардын аткарылы- 
шын кеземелдейт. Областтык, райондук мамлекеттик администрациясынын
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иашчысы чыгарган ченемдик укуктук актылардын иштешин токтото туруу 
кс жокко чыгаруу КР мыйзамдарында кабыл алынган тартипте журет.

Бул актылардын кээ бир езгечелуктерун карайлы. Райондук мамлекет- 
ш к администрациясынын башчысынын биринчи, негизги ченемдик укуктук 
лктысы Тескеме болуп эсептелет. Анын езгечолугу -  ал жергиликтуу мамле- 
ксггик администрациянын атынан эмес, анын коллегиясынын атынан эмес, 
жеке башкаруу принцибинде тийиштуу мамлекеттик администрациянын 
шпин жетектеону жузеге ашырып жаткан башчы -  акимдин атынан чыга- 
рылат.

Экинчиден, эгерде маселе жергиликтуу мамлекеттик администрация- 
иын коллегиясынын жыйналышында каралса жана макулдашылган чечим 
кабыл алынса аким токтом чыгарууга укугу бар (коллегиалдык кабыл алын- 
■ чт чечимдин ченемдик укуктук актысы). Мындан сырткары, эгерде кандай- 
дыр бир маселе райондун жергиликтуу кецештеринин депутаттарынын 
жыйналышы, Ж 0Б башка органдары менен бирге каралса райондун акими 
биргелешкен токтомду чыгарууга мумкундугу бар.

Жогоруда аталгандарга кошумча, райондун акиминин тескемеси жана 
токтому, биринчиден, вз ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган жа- 
па мыйзамга ылайык жергиликтуу мамлекеттик администрациянын карама- 
гына кирген маселелер боюнча жалпыга милдеттуу эрежелерге таянып 
алынган жазуу жузундегу расмий документтер экенин зеке алуу керек. 
')кинчиден, мамлекеттик администрациянын акиминин тескемеси жана ток
тому -  бул ар дайым мамлекеттин укуктук актыларынын системасында жо- 
гору турган мыйзамдарга карама -  карты келбей турган мыйзам алдындагы 
ченемдик акт.

Мыйзамдуулукту сактаган шартта гана райондун акиминин чечими бар- 
дык жарандарга, Ж0Б аткаруу органдарына жана мамлекеттик башкаруунун 
аймактык органдарына, ошондой эле тийиштуу аймакта жайгашкан ишкана- 
лар, уюмдар жана мекемелерге менчиктин туруне карабастан милдеттуу 
болот.

Бирок, кандай гана жакшы ойлонуштурулган, талкууланган жана тузул- 
ген тескеме жана токтом болбосун эгерде райондун жергиликтуу мамлекет
тик адинистрациясынын башчысы кабыл алынган ченемдик укуктук акты- 
нын аткарылышын контролдоону талаптагыдай децгээлде жолго коё албаса 
каалаган натыйжага ээ болбойт. Ушуну эске алуу менен акимдер кабыл 
алынган тескемелерди жана токтомдорду кынтыксыз аткарууга жетишуу 
учун контролдоону жургузуу боюнча ар кандай методдорду жана ыкмалар- 
ды колдонушат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын жана алардын кыз
мат адамдарынын ишинин кепилдиктери жана жоопкерчилиги. Мамле
кеттик башкарууну жана мамлекеттик аппараттын ишин уюштуруу практи- 
касы алардын натыйжалуулугу кесипкейлугу, билими жана мамлекеттик 
бийлик органдарынын жетекчилеринин тажрыйбаларынан гана эмес, ошон-
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дой эле, алардын чынчыл, ак ниеттуулук жана паракордуксуз сыяктуу жеке 
сапаттарынан кез каранды экендигин керсетту. Ушунун негизинде, ошондой 
эле райондордун мамлекеттик администрациялары ездеруне тийешелуу ай- 
макта мамлекеттик маанидеги бардык иштерди башкара турганын эске алуу 
менен акимдер, алардын орун басарлары, жергиликтуу мамлекеттик адми- 
нистрациянын органдарынын жана тузумдук болумдерунун жетекчилери 
учун бир катар чектвелер белгиленген.

Райондун мамлекеттик администрациясынын башчысы жана анын орун 
басарлары КР Жогорку Кенешинин же жергиликтуу кецештердин депутат- 
тары боло албайт.

Мындан сырткары, алар жана жергиликтуу мамлекеттик админис- 
трациянын аппаратынын башка кызматкерлери твменкулврге укуктуу 
эмес:

1) педагогикалык, илимий жана башка чыгармачылык иштен тышкары 
акы телвнуучу белек иш менен алектенууге;

2) жеке езу же ишенимдуу адамдар аркылуу ишкердик менен алекте
нууге, ошондой эле езунун кызмат абалын пайдалануу менен иш- 
кердикти жузеге ашырууда жеке же юридикалык жактарга ар турдуу 
формадагы
сыйакыларды алуу менен кемек керсетууге;

3) жергиликтуу мамлекеттик администрацияда же езуне тузден-туз 
караган же отчёт берчу органда учунчу жактардын иштери боюнча 
ишке ишенимдуу екул болууга;

4) материалдык-техникалык, каржы жана маалыматтык камсыз кылуу 
каражаттарын, кызматтык автотранспорт каражаттарын жана кыз- 
маттык иш учун гана арналган башка мамлекеттик мулкту жана 
кызматтык маалыматты кызматтык эмес максаттарда пайдаланууга;

5) кызматтык милдеттерди аткаруу менен байланыштуу аракеттер жана 
аракеттсиздиктер учун жеке жана юридикалык жактардан белек ту- 
рундегу сыйакыларды алууга;

6) шайлоолорду даярдоодо жана еткерууде шайлоо комиссияларынын 
ишине, ошондой эле референдумдарды еткеруу боюнча комиссия- 
лардын ишине кийлигишууге;

7) иш таштоолорго, манифестацияларга же башка аракеттери менен 
мамлекеттик органдардын иштешине тоскоолдук кылууга;

8) езунун кызматтык ишине байланыштуу саясий партиялардын жана 
диний уюмдардын иштерине катышууга;

9) езу менен туугандык мамилелерде болгон адамдарды (ата-энеси, 
жубайы, ага-инилери, эже-сицдилери жана балд ары) тузден-туз ага 
баш ийген кызматка дайындоого.

Ушул талаптарды бузган жергиликтуу мамлекеттик администрациянын 
кызмат адамдары ээлеген кызматынан бошотууга чейинки тартиптик жооп- 
керчиликти тартышат.
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Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын кызматкерлерине коюл- 
t an чектеелердун жана тыюулардын мазмунун талдоо аларды эки турге бел
ее болорун керсетет.

Биринчи туруне паракорлук, жемкорлук жана башка кыянаттыктарга 
юскоолдуктарды жаратуучу, кызматкердин жогорку адеп-ахлактык мунезун 
камсыз кылууга багытталган чектеелор кирет. Мындай чектеелерге: ишкер- 
дик менен алектенуу; езунун кызмат абалын пайдалануу менен ишкердикти 
жузеге ашырууда жеке же юридикалык жактарга ар турдуу формадагы сы- 
йакыларды алуу менен кемек керсетуу; жергиликтуу мамлекеттик админис
т р а ц и я д а  же езуне тузден-туз караган же отчёт берчу органда учунчу жак- 
1ардын иштери боюнча ишке ишенимдуу екул болуу; каржы жана маалы
маттык камсыз кылуу каражаттарын, кыймылдуу жана кыймылсыз мамле
кеттик мулкту кызматтык эмес максаттарда пайдалануу; кызматтык милдет
терди аткаруу менен байланыштуу аракеттер жана аракетсиздиктер учун 
жеке жана юридикалык жактардан белек, акча жана кызмат керсетуу турун- 
догу сыйакыларды алууга; езу менен туугандык мамилелерде болгон адам
дарды (ата-энеси, жубайы, ага-инилери, эже-сицдилери жана балдары) туз
ден-туз ага баш ийген кызматка дайындоо киришет. Буларга педагогикалык, 
илимий жана башка чыгармачылык кирбейт.

Экинчи туруне жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын кыз- 
маткерлеринин райондун аймагында етуп жаткан саясий мунездегу иш 
чаралар жаатында аракеттерин чектее боюнча тыюулар кирет. Ушул тыюу- 
ларга ылайыктуу акимдер, алардын орун басарлары, тийиштуу жергиликтуу 
мамлекеттик администрациянын органдарынын жана тузумдук белумдеру- 
иун жетекчилери буларга укуктары жок: шайлоолорду даярдоодо жана етке
рууде шайлоо комиссияларынын ишине, ошондой эле референдумдарды 
еткеруу боюнча комиссиялардын ишине кийлигишууге; иш таштоолорго, 
манифестацияларга же башка аракеттери менен мамлекеттик органдардын 
иштешине тоскоолдук кылууга; езунун кызматтык ишине байланыштуу 
саясий партиялардын жана диний уюмдардын иштерине катышууга.

Мамлекеттик бийликтин жергиликтуу органдарынын ишинин натыйжа- 
луулугу кепчулук убакта аларга карата мамлекеттик колдоо даражасы, мам
лекеттик бийликтин борбордук органдары жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрациялар жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
атынан элдик бийликтин жергиликтуу органдарынын ортосундагы ез ара 
аракеттенуу принциби менен аныкталаарын белгилей кетуу керек.

Жергиликтуу бийлик органдарынын ишин камсыз кылуу учун, алар 
жалпы мамлекеттик жана жергиликтуу кызыкчылыктарды иш жузуне ашы
рууда пассивдуу эмес активдуу тарап болушу учун мамлекет кандай укук- 
тук кепилдиктерди бере алат?

Жергиликтуу бийлик органдарынын укуктарынын мамлекеттик кепил- 
диктеринин системасы езуне жалпы жана атайын кепилдиктерди камтыйт.
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Жалпы кепилдиктери деп тигил же бул укуктарды сактоочу мыйзам ченем- 
дерин тушунет. Мисалы, муниципалдык тузумдердун жана башка админис- 
тративдик-аймактык бирдиктердин территориялары жана чектери тууралуу 
маселелерди бийликтин жергиликтуу органдары жана калктын пикирин эске 
албай чечууге мумкундук бербейт.

Атайын (юридикалык) кепилдик жалпы кепилдиктерди юридикалык 
жактан коргоо, башкача айтканда, жалпы кепилдиктер тиешелуу болгон 
бийликтин жергиликтуу органдарынын тийиштуу укуктарын жана ыйгарым 
укуктарын соттук жана башка коргоонун конкреттуу механизмдеринин 
мумкунчулугун аныктайт.

Атап айтканда, бул жергиликтуу мамлекетгик администрациянын че- 
немдик укуктук актыларынын милдеттуулугунде байкалат. 6 з  компетенция- 
сынын чегинде кабыл алынган райондук мамлекеттик администрациянын 
чечимдери тиешелуу аймакта жайгашкан менчигинин туруне карабастан 
бардык ишканалардын, уюмдардын, мекемелердин, ошондой эле кызмат 
адамдары, коомдук бирикмелер жана жарандар тарабынан аткаруу учун мил- 
деттуу болуп саналат. Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын акты- 
ларын аткарбагандыгы учун кызмат адамдары жана жарандар мыйзамда 
каралган тартипте жоопкерчилик тартат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрация жергиликтуу Ж 0Б орган- 
дарына таандык маселелерди кароого укугу жок. Бирок, бул жергиликтуу 
бийлик органдары ез ара кызыкчылыгы бар маселелер боюнча оз ара кыз- 
матташа албайт жана/же ез ара аракеттенуусу мумкун эмес дегенди бил- 
дирбейт.

Аймактын кызыкчылыгына тиешеси бар маселелер боюнча жергилик
туу кецеш сессиясына, туруктуу комиссиялардын жыйналыштарына жерги
ликтуу мамлекеттик администрациясынын органдарынын екулдерун каты- 
шууга чакыра алат. Жергиликтуу мамлекеттик администрациялар ез кезе- 
гинде аймакты енуктуруунун турмуштук маанилуу маселелери боюнча жер
гиликтуу кецештер менен консультацияларды жургузет жана ездерунун 
чечимдерин макулдашышат.

КР мыйзамдары жергиликтуу мамлекетгик администрациянын укукта
рын коргойт. Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын башчылары, 
Ж 0Б органдары жана жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын 
мыйзамдуу таламдарын бузган мамлекеттик бийликтин жана башкаруу- 
нун органдарынын чечимдерин жокко чыгаруу же токтото туруу етунучу 
менен мамлекеттик бийликтин жогору турган органдарына кайрылууга 
укуктуу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик жана башкаруусунун 
жогору турган органдары ез ишинде жергиликтуу мамлекетгик администра
циянын сунуштарын мыйзамдарда кабыл алынган тартипте карап чыгууга 
жана эске алууга милдеттуу.
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Сез жергиликтуу бийлик органдары вздору муктаж болуп жаткан кор
гоо иш-чаралары жвнундв болуп жатат. Жергиликтуу мамлекеттик адми- 
мистрациялардын мыйзамдуу ыйгарым укуктарын бузган мамлекеттик бий
лик жана башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары даттанылы- 
шы мумкун.

Ишканалар {бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар жергилик
туу мамлекеттик администрациянын алдында жоопкерчилиги, анын ичинде 
му лк жоопкерчилиги бар, алардын аракети же аракетсиздиги менен калктын 
кызыкчылыктарына, жергиликтуу чарбага, айлана чейреге, ошондой эле 
жергиликтуу мамлекеттик администрациянын чечимдерин аткарылбашынын 
натыйжасында келтирилген зыяндын ордун толугу менен толтурушат.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын ишине зыян алып келген 
аракеттердин турлеру жана формалары ото эле турдуу экендигин белгилей 
кетуу керек. Алар жарандарга жана юридикалык жактарга багытталган мил
деттуу турде аткарууга жаткан ар кандай ченемдик же жеке актылар болушу 
мумкун. Ушундай мунездо мыйзамсыз аракетсиздик дагы болушу мумкун, 
анткени мыйзамдарда жана башка ченемдик актыларда каралган зарыл бол
гон чараларды кербесе зыян алып келиши мумкун.

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтуу мам
лекеттик администрация ездерунун мыйзамдуу укуктарын жана таламдарын 
коргоо учун КР мыйзамдарына ылайык сотко кайрылууга укуктуу.

Башка жагынан алганда, жергиликтуу мамлекеттик администрациялар 
кабыл алынган чечимдеринин мыйзамдуулугу учун жоопкерчилик тарты- 
шат. Жергиликтуу мамлекеттик администрациянын аракетинин же аракет- 
сиздигинин натыйжасында, ошондой эле мыйзамсыз аракеттер менен келти
рилген зыян учун ишканалар {бирикмелер), уюмдар мекемелер менчигинин 
туруне карабастан жана жарандар бузулган укуктарды калыбына келтируу 
боюнча талаш-тартыштарды сот тартибинде чечишет.

Жоопкерчиликтин бул турун тузуу зарылдыгы, бир жагынан, жергилик
туу бийлик органдары жарандык укуктун субъектери болуп эсептелет жана 
жарандык-укуктук мамилелерде юридикалык же жеке жактар, жарандык 
иштин башка катышуучулары менен бирдей шартта чыгып калгандыгы 
менен байланыштуу болуп жатат.

Ошондуктан, алардын ортосундагы мамилелерде, анын ичинде милдет- 
терин аткарбагандыгы жана зыян келтиргендиги учун жоопкерчиликте 
жарандык-укуктук мыйзам колдонуусу керек. Башка жагынан алганда, жер
гиликтуу мамлекеттик администрациянын жарандык-укуктук жоопкерчили- 
гине бул мамлекеттик бийлик органдарынын мыйзамсыз аракеттери же мый
замсыз чечимдерди кабыл алуунун натыйжасында юридикалык жана жеке 
жактардын укуктарын бузуу негиз болушу мумкун. Жергиликтуу бийликтин 
зыян алып келген аракеттеринин турлеру жана формалары ете ар турдуу. 
Алардын укуктук жоопкерчилиги укук бузган жергиликтуу мамлекеттик
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бийлик органдарына жана алардын кызмат адамдарына мыйзамда каралган 
баш ийдируу чараларын керууден келип чыгат.

Жазык, административдик жана тартип жоопкерчилигин колдонуу жер- 
гиликтуу бийликтин кызмат адамдарына гана мумкун, анткени жоопкерчи- 
ликтин бул турлеру жеке мунезге ээ. Жарандык-укуктук жоопкерчиликке 
жергиликтуу мамлекеттик администрациялар гана тартылышы мумкун. Сот 
тарабынан мыйзамсыз деп табылган аракеттердин (чечимдердин) натыйжа- 
сында жеке же юридикалык жакка келтирилген чыгымдар, моралдык зыян 
КР Граждандык кодексинде белгиленген тартипте орду толтурулууга тийиш.

Ошентип, жергиликтуу мамлекеттик администрациялар мыйзамдын та- 
лаптарын аткарбагандыгы учуй мамлекеттин гана алдында эмес, ошондой 
эле жеке жана юридикалык жактардын алдында жоопкерчиликти тартат.

• Кыскача корутундулар

1. Кыргызстанга мунездуу парламенттик-президенттик башкаруу формасынын 
шартында КР аткаруу бийлигинин органдарын уюштуруу жана иши кепчулук убакта 
КР Жогорку Кецешиндеги саясий кучтердун абалынан жана КР Президентинин 
позициясынан кез каранды. Бугунку кунде саясий кырдаал премьер-министр "куч- 
туу" фигура дегенге жете эле. Бул вкметтун жана Премьер-министрдин тез-тез ал- 
машышынын себептеринин бири болуп саналат.

2. КР вкметунун ишинин негизин КР Жогорку Кенеши бекиткен вкметтун 
ишинин Программасы тузет. взунун негизги милдети -  мыйзамдардын аткарылы- 
шын уюштуруудан тышкары, КР вкметунун ишинин маанилуу белугу болуп мыйзам 
чыгаруу иши эсептелет. Премьер-министр жыл сайын 15-майга чейин КР Жогорку 
Кенешине вкметтун еткен жылдагы иши женунде отчёт берет. КР вкметунун учур- 
дагы иши Регламентке ылайык жузеге ашырылат.

3. КР вкмету ез ишин жургузуу процессинде белгиленген формада КР Прези
дента, КР Жогорку Кенеши, сот бийлигинин органдары, жарандык коом жана жеке 
жарандар менен ез ара аракеттенууну иш жузуне ашырат.

4. КР вкметунун ишинде маанилуу ролду вкметтун Аппараты ойнойт. Ал КР 
вкметунун жана КР Премьер-министринин ишин камсыздоочу мамлекеттик коорди- 
нациялоочу орган болуп эсептелет. вкметтун Аппараты жуктелген милдеттерди 
чечуу учун белгилуу елчемде ыйгарым укуктарга ээ жана тийиштуу функцияларды 
аткарат.

5. КР аткаруу бийлигинин борбордук децгээлдеги органдарынын структурасы 
кептеген факторлор менен аныкталат. Алардын ичинде КР Жогорку Кенеши бекит
кен КР вкметунун Программасынын, мамлекеттик стратегиялык программалардагы 
ж. б. учурга коюлган максаттар жана милдеттер. вшондуктан борбордук децгээлде 
мамлекеттик органдардын кеп турдуулугун белгилеп кетсе болот. Мисалы, министр- 
ликтердин ичинде тармактык жана тармак аралык компетенциялары бар мамлекеттик 
органдардын тобун белуп керсетсе болот. Райондордун децгээлинде аткаруу бийли- 
гин уюштуруу дуализм принцибинде -  мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу ез 
ара башкарууну айкалыштыруу менен уюштурулган.

88

• Жаны терминдер жана тушунуктвр

Административдик ведомство 
Жонгв салуу таасирин талдоо 
Аналитикалык кат 
Аппарат
Мамлекеттик ишкана
Депутаттын суроо-талабы
Дуализм
Коллегия
Компетенция
Координация
Макулдашуу барагы
Ченемдик укуктук акт
Кайта байланыш

Ведомство алдындагы болум
Ыйгарым укук
Токтом
Протокол
Жумушчу (эксперттик) топ
Тескеме
Регион
Регламент
Макулдашуу жыйыны 
Справка-негиздеме 
Статс-катчы 
Экспертиза 
Эксперттик тыянак

•  Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары

1. КР вкметун уюштуруу жана ишин кайсы ченемдик укуктук актылар анык- 
ташат?

2. КР вкмету кандай чечимдерди кабыл алат жана аларды кантип кабыл алат?
3. Аткаруу бийлигинин органдарынын жана алардын жетекчилеринин ыйга

рым укуктарын атап бергиле.
4. Аткаруу бийлигинин органдары жана алардын жетекчилери кабыл алган 

чечимдердин турлерун таблица кылып тузгуле.
5. КР вкметунун токтомдорун даярдоо жана кабыл алуу процессии айтып бер

гиле жана графика кылып керсеткуле.
6. КР вкмету кандай тартипте жана кандайча езунун мыйзам чыгаруу демилге 

укугун жузеге ашыра алат?
7. КР «Кыргыз Республикасынын вкмету женунде» Конституциялык мыйза- 

мынын 6-беренеси менен таанышкыла жана темендегу суроолорго жооп 
бергиле:

а) вкметтун иши учун анын прог раммасынын кандай мааниси бар?
б) вкметтун еткен программасы кандай аталган жана учурдагы программасы 

кандай аталат?
8. вкметтун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын иши учун ар 

кандай кецештерди, комиссияларды тузуунун кандай мааниси бар, алар эм- 
не учун жана качан тузулет? Силер билген комиссияларды жана кецештерди 
атагыла.

9. вкметтун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын ишинин коом 
алдындагы ачыктыгы кантип камсыз кылынат?

10. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары аткарган башкаруунун негизги 
функцияларын атагыла.

11. Устубуздегу жылда аткаруу бийлигинин структурасында болуп еткен езге- 
руулерду талкуулагыла.

12. Аткаруу бийлигинин системасында иштеген уюштуруу структураларынын 
типтерин атагыла. Алардын уюштуруу-укуктук статусу кандай? Схема 
турунде керсеткуле.

13. Жарандар жана уюмдар КР вкметуне кандайча жана качан кайрыла 
алышат?
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дын 24-декабрында Кыргыз Республикасынын ©кметунун токтому менен 
бекитилген.

9. Кыргыз Республикасынын ©кметунун «Кыргыз Республикасынын министр- 
ликтеринин, административдик ведомстволорунун жана башка мамлекеттик 
органдарынын штаттык санынын чеги женунде» 2011-жылдын 22-авгус- 
тундагы № 473 токтому.

10. Кыргыз Республикасынын ©кметунун «Кыргыз Республикасынын министр- 
ликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволо
рунун жана аткаруу бийлигинин башка органдарынын юридикалык жак ста
тусу бар ведомство астындагы белумдерунун укуктук статусу женунде» 
2009-жылдын 10-мартындагы № 151 токтому.
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3 - г л а в а

КЫРГЫЗСТАНДА МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУНУН 
РЕФОРМАЛАРЫ

Главанын мазмуну:
1. Мамлекеттик башкаруунун реформаларынын турлвру;
2. Кыргызстанда административдикреформалардын баскычтары;
3. Административдик реформалардын негизги багыттары;

• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктвр;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. Мамлекеттик башкаруунун реформаларынын турлвру

Мамлекеттик башкарууну реформалоо деп мамлекеттик башкаруунун 
кээ бир тармактарында окшош жана ез ара байланышкан езгеруулерду ту- 
шунсе болот. Мындай реформалардын мазмуну тууралуу томендегу окшош 
пикирлерди киргизсе болот:

1) мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигиндеги реформаны камты- 
ган мамлекеттик бийликти модернизациялоо;

2) мамлекеттин административдик-аймактык тузулунгун езгертуу;
3) бийликтин борбордук, региондук жана муниципалдык органдарынын 

ортосундагы ыйгарым укуктарын жана иш жургузууну болуштуруу;
4) аткаруу бийлигинин функцияларын жана тузумун реформалоо;
5) мамлекеттик кызматты реформалоо.

Кыргыз Республикасында эгемендуулук жылдары булардын бардык 
турлеру жузоге ашырылган. Биринчи эки реформалар аткаруу, мыйзам чы
гаруу жана сот бийлигинин функцияларын туп-тамырынан бери езгертууго 
багытталган эмес. Административдик-аймактык тузулушту озгортуу мамле
кеттик бийлик органдарынын ыйгарым укуктарына тийбестен негизинен 
административдик-аймактык бирдиктерди бириктируу менен байланыштуу 
болгон, бул бириккен аймактардын жацы башкаруу органдары жузеге ашы- 
рып жаткан функциялардын бекилишине алып келген.

Калган уч реформа сездун кенен маанисинде административдик ре
форманы тузот. Административдик реформа учун мамлекеттик кызматты 
реформалоонун негизги мааниси мамлекеттик кызматкерлердин статусун, 
аларды кызматка кабыл алуу жана кызматта илгерилетуу тартибин кайра 
карап чыгууда турат. Бул мамлекетти атаандаштык негизде жумуш беруучу- 
ге, ал эми кызматкерлерди болсо мамлекеттин функциясын натыйжалуу 
аткаруучуларга айландырууга багытталган.

Аткаруу бийлигинин органдарынын борбордук, региондук жана муни
ципалдык органдарынын ортосундагы ыйгарым укуктары жана алып барган
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милдеттерин белуштуруу, ошондой эле аткаруу бийлигинин функцияларын 
жана тузумдерун белуштуруу сездун маанисинде административдик рефор- 
маны тушундурет. Кыргызстанда бул реформа бийликтин мамлекеттик 
органдарынын ыйгарым укуктарын децентрализациялоо жана деконцентра- 
циялоону айкалыштырып жургузуу менен ишке ашырылган.

Административдик реформаларды алардын негизги мазмунуна карай 
функционалдык, процедуралык жана структуралык реформалар деп белее 
болот.

Функционалдык административдик реформалар мамлекеттик органдар- 
дын милдеттерин жана ыйгарым укуктарын жакшыртууга, ашыкча жана 
кайталоочу функциялардан баш тартууга багытталган.

Процедуралык административдик реформалар башкаруучу чечимдерин 
кабыл ал у у иретин жана ушуга жараша бул процесстеги мамлекеттик кыз- 
маткерлердин ордун жана ролун езгертет.

Структуралык административдик реформалар деп мамлекеттик башка- 
руунун структураларын кабыл алуу, стратегиялык башкаруунун, учурдагы 
башкаруунун жана мамлекеттик кызматтарды керсетуу функцияларын ажы- 
ратуу, бирдиктуу мамлекеттик башкаруу системасында мамлекеттик жана 
жеке мекемелердин ролдорун кайра белуштуруу натыйжасына алый келуучу 
комплекстуу реформаларды тушунет. Бул реформалардын процессинде 
мамлекеттик башкарууда системалуу езгеруулер жургузулет.

Мына ошентип, административдик реформа бул аткаруу бийлигинин 
органдарынын ыйгарым укуктарын жана алып барган иштерин кайра кароо, 
зарыл функцияларды бекитуу жана артык баштарын жоюу, децентрализа
циялоо же деконцентрациялоо жолу менен аткаруу бийлигинин функцияла- 
рына шайкеш келген тузумдорду жана системаны тузуу процесси.

Бул кайра тузуулердун максаты -  экономикалык есушту жана коомдук 
енугуунун жогорку темптерин камсыз кылган мамлекеттик башкаруунун 
натыйжалуу системасын тузуу болуп эсептелет.

Административдик реформа жана Ж 0Б реформасы бири-бири менен 
тыгыз байланышкан. Эки реформаны бириктерген нерсе алар мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун 
жогорулатууга багытталгандыгы. Реформанын алгачкы жылдарында Ж 0Б 
калыптануусу деконцентрация жолу менен енуккон, б. а. мамлекеттик ыйга
рым укуктарды бийликтин муниципалдык органдарына откоруу жолу менен.

Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын аппаратынын иши 
окшош жана биринин натыйжалуу иш тажрыйбасы экинчисине пайдалуу 
болушу мумкун. Ийгиликтуу административдик реформа заманбап Ж0Бсуз 
мумкун эмес.

Ж0Б олконун экономикалык жана саясий системасынан туздон-туз кез 
каранды. Ошондуктан Ж 0Б реформасы саясий, экономикалык, жер, сот, 
бюджет-каржылык ж. б. журуп жаткан езгеруулердун составдык белугу 
болгон учурда гана ийгиликтуу журупгу мумкун.
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Ж 0Б кобуреок ез алдынчалыгын жана жоопкерчилигин енуктуруу за
рыл, анткени, азыркы шартгарда бул система бир кыйла натыйжалуу, тур- 
мушка жакын, ал ички резервдерди, потенциалды, жергиликтуу жамааттар- 
дын езгечелуктерун ачууга, жергиликтуу маанидеги маселелерди чечууну 
жакшы камсыз кыла алат.

Муниципалдык реформалар жарандардын жигердуу жана жоопкерчи- 
лик менен жергиликтуу маанидеги маселелерди чечуу учун башкаруу систе
масын тузууге багытталган. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу боюнча узак 
тарыхы бар олкелорде реформалар Ж 0Б енуктурет жана бекемдейт.

Кыргыз Республикасында мамлекет Ж 0Б калыптануусуна жана ену- 
гуусуне кемоктвшвт, бул социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий 
кайра курууларда приоритеттуу багыттарынын бири болуп саналат.5 Азыр
кы социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий жараяндар жацы негизде 
Ж 0Б енуктуруу учун ебелгелерду тузет: мамлекеттен экономикалык жактан 
кез карандысыз, белгилуу материалдык мумкунчулуктерге ээ, ездерунун 
аймактарын жана жергиликтуу жамааттардын натыйжалуу жана ез алдынча 
енуктуруу боюнча социалдык базаны тузууге жендемдуу жарандардын кат- 
мары тузулет.

Постсоциалисттик жана батыш мамлекеттердеги административдик ре
формалар жана Ж 0Б реформасы алардын социалдык-экономикалык жана 
коомдук-саясий енугушунун шарттарынан келип чыккан максаттары жана 
милдеттери боюнча кескин айырмаланып утрушат.

Бул учун КРнын мамлекеттик башкаруусун реформалоо боюнча жацы 
келемдуу милдеттери чечуу керек. Бул милдеттер мамлекеттик жана Ж0АБ 
органдарынын ишмердуулугунун ачыктыгына, стабилдуулугуно, сапаттуу 
жыйынтыктардын жогорулашына багытталган болуш керек.

Кыргыз Республикасынын 2018-2040-жылдарга карата Улуттук страте- 
гиянын керектуу материалдары окуу китебине тиркеме катары берилген.

2. Кыргызстанда административдик реформалардын баекычтары
Кыргызстанда эгемендуулук жылдарында мамлекеттик башкаруу сис

темасын реформалоо жана анын натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча бир 
нече ирет аракеттер жасалган.

Кыргыз Республикасында (КР) административдик реформанын башта- 
лышы 1991-жылга, Советтер Союзунун урашы жана Кыргызстан езуне жацы 
социалдык-экономикалык жана коомдук-саясий жолду -  демократиялык 
енугуу жана базар экономикасын тандап алган учурга туура келет. 0лкену 
езгертуу жана мамлекеттик курулуш боюнча реформатордук аракеттер пар-

5 2013-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
енуктуруунун Программасы. КР Окметунун 18-декабрь 2013-жылдагы № 678 Токтому менен 
бекителген.
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тиялык-советтик мамлекеттик механизмди туп тамырынан бери кайра тузуу- 
ну алдын ала аныктаган.

Азыркы учурда мамлекеттик бийликти саясий жактан модернизациялоо 
жана административдик башкарууну реформалоо маанилуу приоритеттерден 
болуп кала берет. Бул биздин елкенун социалдык-экономикалык енугуу ке- 
лечегин аныктоочу стратегиялык документтер менен далилдснип турат.6

Кыргызстанда акыркы 25 жыл ичинде административдик реформалар- 
дын журушу жана логикасы анын журушунде беш баскычты болуп чыкса 
болоорун корсогту. Алардын ар биринде белгилуу максаттар коюлуп жана 
чечилген жана ездерунун милдеттери чечилген.

Биринчи баскыч (1991-1996-ж.ж.). Бул баскычта мамлекеттик аппа
рат™ жаны коомдук мамилелерге ылайык келе тургандай кылып партиянын 
таасиринен чыгаруу, аткаруу бийлик органдарын калыптандыруу боюнча иш 
чаралар жузеге ашырылган. Базар экономикасын реформалоонун эн эле 
башында бул койгейлорду чечууге олуттуу маани берилгенин белгилей ке- 
туу керек. Бар дык чечимдердин максаты езгеруусуз болгон: жаны экономи- 
калык тузулуштун шарттарына жана муктаждыктарына ылайык келген 
аткаруучу аппаратты тузуу. Ошентип, 1991-жылдан бери Кыргызстанда 
жургузулуп жаткан административдик реформа эц эле башынан бери эконо- 
микалык жана социалдык реформалардын маанилуу элемента катары ка- 
ралган.

У шуга байланыштуу, ушул мезгил ичинде аткаруу бийлигинин тузуму 
бир нече жолу езгергон. Бул езгеруулор аткаруу бийлик органдарынын ти- 
йиштуу ыйгарым укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуучу мамлекеттик 
жонго салуу функциясын, жонге салуунун объектисин жана коломун, 
аткаруу бийлигинин органдарынын аткаруу бийлигинин турлорун, алардын 
компетенттуулугун, ыйгарым укуктарынын турлорун жана ишке ашыруу 
тартибин, мамлекеттик кызматтын штаттарын, турлорун, мамлекеттик кыз- 
маткерлердин кесиптик даярдык талаптарын ж. б. езгертууну билдирет.

1993-жылдын 5-майында кабыл алынган КР Конституциясы аткаруу 
бийлигин бийликтин оз алдынча бутагы катары аныктаган, аткаруу бийли
гинин бирдиктуу системасы тушунугун киргизген, бкмотту тузуу тартибин 
жалпы жонунан белгилеген.7

Кыргыз Республикасынын Жогорку Совета тарабынан 1991-жьшы 
19-апрелде кабыл алынган "Кыргыз Республикасында жергиликтуу оз ал
дынча башкаруу женундо" Мыйзамы бул баскычтын маанилуу документте- 
ринин бири болгон. 1993-жылы кабьш алынган КР Конституциясы мам-

6 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу енуктуруунун Улут- 
тук стратегиясы жана башкалар.

7 Бул маселелер кандайдыр бир децгээлде 1994, 1997-жылдардагы КР "Кыргыз Республика
сынын вкмету женунде" мыйзамдарда женге салынган.
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лскеттик башкаруунун принциптеринин бири катары мамлекеттик бийлик 
жана жергиликтуу оз алдынча башкаруунун функцияларын болуштуруу 
принциби менен маанилуу. Ошентип, Кыргызстан Европа Совета тарабы- 
нан 1985-жылы кабыл алынган жергиликтуу оз алдынча башкаруу тууралуу 
Европалык хартиясынын сунуштарына кошулган.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу оз 
алдынча башкаруунун милдеггерин белуштуруунун алкагында областтын 
губернатору менен райондун акими институтун киргизуу аркылуу жерги
ликтуу мамлекеттик башкаруу системасында озгоруулор жургузулгон.8 Алар 
мыйзамдарды, КР Президентинин жарлыктарын жана КР Окметунун ток- 
томдорун тиешелуу аймакта ишке ашыруу учун жооптуу жогорку кызмат 
адамдары деп табылган.

Экинчи баскыч (1996-2000-ж.ж.). Ал "Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик кызматынын негиздери тууралуу" убактылуу Жобонун бекити- 
лиши менен башталды деп эсептесек болот. Кийинчерээк, 1999-жылы КР 
"Мамлекеттик кызмат женунде" Мыйзамы кабыл алынган, анда мамлекет
тик кызматтын мамлекеттик кызмат орундарынын Реестри аныкталып, баш
каруу органдарында мамлекеттик кызмат орундары унификацияланган.

Кийинчерээк мамлекеттик кызматты отоо боюнча негизги маселелерди 
жонго салуучу жоболор кабыл алынган. Алар:

-  Мамкызматчыларды аттестациялоону жургузуунун тартиби жо- 
нундо;

-  Мамкызматтын бош кызмат ордун ээлеоге конкурсту жургузуу жо- 
нундо;

-  Мамкызматчыларды квалификациялык сынактардан еткоруунун 
тартиби женунде;

-  Мамкызматтын кадрдык резервен тузуунун жана иштешинин тарти
би женунде;

-  Мамкызматкерлердин кесиптик жактан есуусу жонундо;
-  Класстык чендерин беруу тартиби жонундо.
1998-жылы 2005-жылга чейин Кыргыз Республикасында администра

тивдик реформаны аныктоочу негизги документ "Кыргыз Республикасынын 
административдик реформасынын стратегиясы" иштелип чыккан. Страте- 
гияда административдик реформанын негизги компоненттери аныкталган, 
реформалоого томонкулер каралган:

-  президенттин администрациясын жана окмоттун аппаратын;
-  бийликтин борбордук органдарын;
-  мамлекеттик комиссияларды, комитеттерди жана фонддорду;

8 КР Президентинин 20-март 1996-жылдагы "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жер
гиликтуу мамлекеттик администрациялардын жетекчилеринин ролун жана жоопкерчилигин 
жогорулатуу боюнча чаралар женунде" Жарлыгы.
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-  жергиликтуу 03 алдынча башкаруу органдарын;
-  каржыны башкаруу жана мамлекеттик сектор.
Ошол эле жылы: мамлекеттик кадр саясатынын Концепциясы, ошондой 

эле 1998-2005-жылдары аны ишке ашыруу боюнча Президенттик программа 
иштелип чыккан жана кабыл алынган.

Учунчу баскыч (2000-2004-ж.ж.). Анын башталышын 2001-жылы 
"Мамлекеттик кызматчылардын этикасы женундо" Жобонун кабыл алыны- 
шы менен тушундурсе болот. Бул баскычтын башка маанилуу окуясына 
2001-жылы кабыл алынган "2010-жылга чейин Кыргыз Республикасынын 
енуктуруунун комплекстуу негиздери" документин киргизсе болот. Анда 
"Натыйжалуу жана ачык мамлекеттик башкаруу" уч артыкчылыктуу багыт- 
тарынын бири болуп белгиленген.

Кыргызстанда бул мезгилдеги административдик реформанын маани
луу багыттарынын бири катары мамлекеттик башкарууну борбордон ажы- 
ратуу ишинин башталышын эсептесе болот.9

Бул жылдар аралыгында аткаруу бийлигинин иш-милдеттерин опти- 
малдаштыруу маселелерине даты коп кедул бурулган. Административдик 
реформаны жандандырууга, ага кыйла системалуулукту берууде "Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасын реформалоонунн ст- 
ратегиясын" кабыл алуу бир топ од таасирин тийгизди.10 Анын жоболоруна 
ылайык мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жараяны бирдиктуу 
уч багытта журушу керек:

1. Бут системанын ишин пландоо, уюштуруу, шыктандыруу жана конт- 
ролдоону жакшыртуунун негизги кыймылдаткычы катары адми
нистративдик башкарууну баалоо жана жакшыртууга басым жасоо.

2. Экономикалык башкаруу -  туруктуу адамдык енугуунун, жашоо дед- 
гээлин жана социалдык стандарттарды жогорулатуунун темптерин 
жетиштуу дедгээлде камсыз кылууга багытталган.

3. Саясий башкарууну жакшыртуу саясаттын калыптануу сапатын жо- 
горулатууга мумкундук берет.

Бул Стратегияны ишке ашыруу максатында 2004-жылы КР вкмету 
"Кыргыз Республикасында административдик реформаны андан ары енук- 
туруу боюнча чаралар женундо" токтому кабыл алынган.

Административдик реформа ишиндеги дагы бир маанилуу документ 
2004-жылы кабыл алынган КР "Мамлекеттик кызмат жонунде" мыйзамы- 
нын жады редакциясы болуп эсептелет. Мыйзам мамлекеттик кызматты 
уюштуруунун, мамлекеттик кызматчынын укуктук статусун, мамлекеттик 
кызматты етоенун шарттарын, мамлекеттик кызматчыларды сыйлоо систе-

9 КР Президентинин 2002-жылдын 17-декабрындагы “2010-жылга чейин Кыргыз Республи
касында мамлекеттик башкаруу жана жергиликтуу ез алдынча башкарууну децентрализациялоо 
женунде" Улуггук стратегиясы женунде" Жарлыгы.

10 КР Президентинин 2004-жылдын 5-июнундагы Жарлыгы.
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масын жана жоопкерчилигинин негиздерин тактаган. Мыйзам узгултуксуз- 
дукту, кесипкей мамлекеттик кызматтын туруктуулугун жана коз каранды- 
сыздыгын, тажрыйбалуу кадрларды мамлекеттик кызматка тартууну, мамле
кеттик кызматты башкаруунун натыйжалуулугун жакшыртууну камсыз кы
лууга багытталган.

Мамлекеттик кызмат чейресунде бирдиктуу мамлекеттик саясатты иш
ке ашыруу максатында 2004-жылы мамлекеттик кызмат иштери боюнча 
Кыргыз Республикасынын Агенттиги тузулген. Ошол эле жылы аткаруу 
бийлигинин борбордук мамлекеттик органында жогорку административдик 
мамлекеттик кызмат катары статс-катчылар институту тузулген.

Бул жылдары эл аралык донордук уюмдардын колдоосу менен КР 0к- 
мету тарабынан аткаруу бийлигинин борбордук органдарынын милдеттерин 
жана тузумдерун жакшыртуунун куралы катары функционалдык талдоо сы- 
налат. Ушул мезгил ичинде топтолгон тажрыйба 2007-2008-жылдары ай- 
мактык денгээлде мамлекеттик башкарууну жакшыртууда колдонулган. 
2000-жылы башталган мамлекеттик органдарды функционалдык талдоо бор
бордук жана жергиликтуу децгээлде аткаруу бийлигинин мамлекеттик ор
гандарынын тузумун оптималдаштырууга кандайдыр бир даражада мумкун- 
чулук берген. Жыйынтыгында 191 мамлекеттик башкаруу структуралары 
жоюлган жана 697 кайра тузулген, кызматкерлердин саны 3.666 штаттык 
бирдикке кыскарган, башкаруу аппаратын кармоого кеткен жалпы чыгымдар 
135 млн сомго азайган.

Тертунчу баскычы (2005-2010-ж.ж. чейин). Ал 2005-жылдын жылдын 
24-мартында еткен саясий окуялар менен байланыштуу. Бул мезгилдин до- 
кументтеринде административдик реформанын негизги максаттары катары 
булар жарыялаган: аткаруу бийлигинин органдарынын иш-милдеттерин оп- 
тималдаштыруу жана тартипке келтируу; аткаруу бийлигинин органдары
нын системасын, тузумун жана иш режимин езгертуу; мамлекеттик орган- 
дардын ишинде женекейлукке жана натыйжалуулукка жетипгуу, алардын 
жана чарбакер субъекттердин ортосундагы мамилелерди жакшыртуу; баш
карууну демократиялаштыруу, жарандар учун анын ачыктыгына жана жет- 
киликтуулугуне жетишуу.11 Бийликтин мамлекеттик органдарынын аймак- 
тык белумчелерунун ишин оптималдаштыруу жана кайталоочулугун жоюу 
боюнча тийиштуу сунуштарды даярдоо боюнча Республикалык комиссия 
тузулген.

2007-жылы Кыргыз Республикасында административдик тузулуш сис
темасын кайра уюштуруу башталган.12

11 КР Президентинин 2005-жылдын 30-ноябрындагы "Кыргыз Республикасынын мамлекет
тик органдарынын тузумун оптималдаштыруу жонунде" Жарлыгы.

12 КР Президентинин " 2007-жылдын 4-июлундагы "Кыргыз Республикасында администра
тивдик тузулуш системасын кайра уюштуруунун концептуалдуу тушунуктору женунде” 
Жарлыгы.
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Олконун административдик-аймактык тузулуш системасын реформа- 
лоонун 1-этабын ишке ашырууда аймактык башкарууну жакшыртуу боюнча 
бир катар чаралар ишке ашырылган. Областтык децгээлде милдеттерди жана 
функцияларды белуштуруунун натыйжасында борбордук мамлекеттик ор- 
гандардын 124 белумчелеру жоюлган, кызмат орундарынын 1777 штаттык 
бирдиктери кыскарган, шарттуу унемдее 122 млн. сомдутузген.

Административдик реформанын жацы ыкмалар 2007-жылдын башында 
жарыяланган. Аида мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун бекитуу, 
мамлекеттик кызматтарды керсетуунун стратегиялык багыттары белгилен- 
ген болчу.

Бирок, бул демилгелер аягына чыккан эмес, мамлекеттик аппараттын 
ишинде, экономиканын енугушундо сапат жагынан байкалаарлык есуш бол- 
гон жок. Бул мамлекеттик бийлик органдарына болгон калктын ишениминин 
темондошуно жана 2010-жылы март айында элдик ынкылап менен буткен 
саясий курештун курчушуна алып келди.

Бешинчи баскыч (2010-жыл азыркы учурга чейин). 2010-жылдагы окуя- 
лардан жана буткул элдик референдумда кабыл алынган жаны Конституция- 
дан кийин мамлекеттик бийлик органдары олкеде социалдык-экономикалык 
кырдаалды турукташтыруу жана мындан ары енуктуруу учун негиз тузуу 
боюнча оор милдеттерди чечууге мажбур болушкан.

Муну ишке ашырууда мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжа- 
луу эместиги тоскоолдуктардын бири болгон. Мамлекеттик органдардын 
жана алардын кызмат адамдарынын ишинин натыйжалуулугу азырынча 
коомдун умутторуне жооп бербейт. Буга 2012-жылдын жыйынтыгы женун- 
де кеп болгондо "Перспектива" аналитикалык онектештугунун директо
ру Валентин Богатырев кецул бурган: "Кыргызстандагы кризис экономика- 
лык жана саясий кризис эмес, аткаруу системасынын башкаруу реалдуу кри- 
зиси".13

Ошондуктан, административдик реформа КР мамлекеттик бийлигинин 
бардык бутактарынын кенул буруусунун негизги объектиси болуп калды. 
Учурда журуп жаткан мамлекеттик башкарууну модернизациялоо 2013— 
2017-жылдарга карата олкену туруктуу онуктуруунун Улуттук стратегиясы- 
нын, КР Жогорку Кенеши тарабынан бекитилген КР бкметунун программа- 
ларынын максаттары жана милдеттерине таянуу, ошондой эле администра
тивдик реформа боюнча топтолгон чет елкелук тажрыйбаны эске алуу менен 
жузеге ашырылат,

Мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугунун жалпы децгээлин атка
руу бийлиги аныктаарын эске алып негизги кецул башталган администра
тивдик реформаларды улантууга бурулган. Алардын негизги максаты -  атка
руу бийлигинин системасын коом жана мамлекет тарабынан коюлган мил
деттерди чечууге жендемдуу, езгеруп жаткан жагдайларга убагында ийкем- 
дуу жооп бере ала турган мобилдуу, чакан кылып тузуу болуп эсептелет.

13 http://akipress.org/21-12-2012
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Административдик реформанын жаны этабы КРнын 2018-2040-жыл- 
дарга карата енуктуруунун улуттук стратегиясын ишке ашыруу милдети 
менен байланыштуу.

2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасын 
Онуктуруунун Улуттук Стратегиясы 

VI. Орто мееноттуу этаптын биринчи кезектеги кадамдары 
6.1 Онугуунун макса гтармна жетишуу.

Натыйжалуу жана адилет башкаруу 
9.2-милдет: Мобилдуу жана компактуу мамлекеттик аппарат

2020-жылга министрликтердин, ведомстволордун, мамлекеттик кызма- 
тчылардын саны олуттуу, анын ичинде жацы технологияларды киргизуунун 
эсебинен кыскарат. Окмет компактуу, кыйла ачык-айкын болот, кесипкей 
жана жаш кадрлардан тузулет. Мамлекеттик башкаруу системасынын иши
нин негизги принциптери болуп жалпы ачык-айкындык жана натыйжалуу- 
лук саналат. Мамлекетгин ролу акырындап учурдагы басым кылуучу 
кызматтардын провайдеринен женге салуучуга етет, ал саясатты, ченемдер- 
ди жана алкактарды иштеп чыгат, кадрларды даярдайт жана кызматтарды 
керектеечулердун укуктарын коргойт. Уч жылдан кийин мамлекеттик жана 
муниципалдык кызмат керсетуулер убакыттын реалдуу режиминде алуу 
мумкундугу менен санарип форматта керсетулет.

3. Административдик реформалардын негизги багыттары

Азыркы административдик реформа КР мамлекеттик аппаратын бутун- 
дей модернизациялоо нугунда журуп жатат жана теменку белуктерду кам- 
тыйт:

1. Аткаруу бийлигинин органдарын оптималдаштыруу.
2. Аймактык мамлекеттик башкарууну кайра уюштуруу.
3. Коррупцияга каршы туруу.
4. Мамлекеттик кызмат керсвтуу системасын реформалоо.
5. Аткаруу бийлик органдарынын жана алардын жетекчилеринин иши

нин натыйжалуулугун баалоо.
6. Уруксат беруу системасын оптималдаштыруу.
7. Электрондук екмот тузуу.

КР административдик реформанын бул белукчелерун карап чыгалы:
1. Аткаруу бийлигинин органдарын оптималдаштыруу. Коп жылдар 

бою жургузулуп жаткан административдик реформага карабастан аткаруу 
бийлик органдарынын кептеген койгейлеру чечилген эмес. Иш милдеттер- 
дин кайталоосу жана кошо аткарылуусу бар, кызматкерлердин саны дагы 
ашыкча. Ведомстволордун карамагындагы жана аймактардагы белумдердун
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ашыкча санда болушу мамлекеттик чечимдерди иштеп чыгуу, кабыл алуу 
жана ишке ашыруу процессии кыйындатат.

Бул кейгейду комплекстуу чечуу максатында КР бкметуне караштуу 
мамлекеттик башкаруу системасын комплекстуу оптималдаштыруу 
боюнча Комиссия тузулген. Ал мамлекеттик органдардын максаттарын, 
милдеттерин жана функцияларын тактоо боюнча иш алып барууда.

Маселен, 2012-жылдагы аткарылган иштеринин негизинде мамлекеттик 
органдардын натыйжалуу ишине тоскоолдук кылган койгойлер аныкталган 
жана мамлекеттик органдардын ортосунда иш милдеттерди белуштурууну 
тактоо жана функцияларды белуштуруу боюнча сунуштар иштелип чыккан. 
Аткаруу бийлигинин 38 мамлекеттик органдары боюнча иш милдеттеринин 
инвентаризацияга дуушар болгондорунун жалпы саны 1266 тузгон. Мамле
кеттик органдар тарабынан министрликтердин жана мекемелердин ишинин 
натыйжалуулугуна таасирин тийгизип жаткан 176 кейгейлор аныкталган. 
Талдоонун негизинде мамлекеттик органдардын иш-милдеттерин оптимал
даштыруу, алардын функцияларында кайталоочулуктарды жокко чыгаруу 
боюнча сунуштар иштелип чыкты. Эки же андан ашык мамлекеттик орган- 
дар тарабынан ишке байланышкан жалпы милдеттерди алардын биринде 
бекемдоо сунушу киргизилген.

Министрликтер менен ведомстволордун ыйгарым укуктарын жана иш- 
милдеттерин кайра белуштуруунун, социалдык-экономикалык жактан енук- 
туруу маселелери боюнча мамлекеттик органдарды бириктируунун жыйын- 
тыгы 2013-жылдын февралында КР Жогорку Кенеши жактырган КР 0кме- 
тунун жацыланган тузуму болуп эсептелет.

2013-жылдагы КР вкмотунун тузуму
Министирликтер жана мамкомитеттер:

1. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;
2. Айыл чарба жана суу чарба министрлиги;
3. Каржы министрлиги;
4. Транспорт жана байланыш министрлиги;
5. Юстиция министрлиги;
6. Саламаттык сактоо министрлиги;
7. Коргоо министрлиги;
8. Билим беруу жана илим министрлиги;
9. Ички иштер министрлиги;

10. Маданият, туризм жана маалымат министрлиги;
11. бзгечо кырдаалдар министрлиги;
12. Социалдык енуктуруу министрлиги;
13. Энергетика жана онер жай министрлиги;
14. Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги;
15. Экономика министрлиги;
16. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитета.
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Мамлекеттик агенттиктер:
1. Монополияга карты женгв салуу мамлекеттик агенттиги;
2. Айлана-чейрону коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги;
3. Курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик 

агенттиги;
4. Байланыш боюнча мамлекеттик агенттиги;
5. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана улуттар аралык мамилелер 

боюнча мамлекеттик агенттиги;
6. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги;
7. Мамлекеттик дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги.

Мамлекеттик кызматтар:
1. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы;
2. Экономикалык кылмыштар менен курошуу боюнча мамлекеттик 

кызматы;
3. Мамлекеттик салык кызматы;
4. Мамлекеттик каржы чалгындоо кызматы;
5. Мамлекеттик бажы кызматы;
6. Интеллектуалдык менчик жана инновация мамлекеттик кызматы;
7. Женге салуу жана каржы рынокторун кеземелдее мамлекеттик кыз- 

мат;
8. Банги заттарын кеземелдее боюнча мамлекеттик кызматы;
9. Мамлекеттик каттоо кызматы.

Инспекциялар:
1. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инс

пекция;
2. Ветеринария жана фитосанитария боюнча мамлекеттик инспекция. 

Фонддор:
1. Мамлекеттик материалдык резервдер фонду;
2. Мамлекеттик мулкту башкаруу боюнча фонд;
3. Милдеттуу социалдык камсыздандыруу фонду;
4. Социалдык фонд.
Санитардык-эпидемиологиялык кеземел жаатындагы езгеруулердун 

натыйжасында милдеттери Саламаттык сактоо министрлигине етуп кеткен. 
Региондук енуктуруу саясаты жагындагы милдеттери -  экономика Министр
лигине, Ж 0Б жаатында енугуу иш-милдеттери -  Ж 0Б жана этностор аралык 
мамилелер боюнча Мамлекеттик агенттигине еткен. Монополияга карты 
мыйзамдарды иш жузуне ашыруу функциялары монополияга карты женге 
салуу боюнча Мамлекеттик агенттикке еткен.

Бул иш кийинки жылдары да уланган. Маселен, 2015 жана 2016-жыл- 
дары КР 0кметунун тузуму жана курамы дагы бир жолу жацыланган.
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4-сурет. вкметтун тузумундегу езгеруулер

2016-жылы КР вкметун кайра уюштуруу
КР “Ишеним жана биримдик” вкметунун программасын ишке ашыруу 

максатында министрликтердин жана ведомстволордун ишин талдоонун на- 
тыйжасында екметтун тузумуне бир катар езгертуулерду киргизууну зарыл 
деп эсептейбиз. Программага ылайык, екметтун ишинин артыкчылыктуу 
багыггары болуп теменкулер саналат:

• мамлекеттик башкаруунун ачык-айкындыгын камсыз кылуу,
• экономиканы динамикалык енуктуруу,
• экспорттун келемун чонойтуу,
• инвестицияларды кебейтуу.
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внер жай, энергетика, жер казынасын пайдалануу, айыл чарба, элект- 
рондук башкаруу тармактарында активдуу узак меенеттуу саясат жургузуу 
убагы келди.

У шуга байланыштуу бышып жетилген маселелерди чечуу учун алдын 
алуу системдуу жана тузумдук-уюштуруучулук чараларды кабыл алуу за- 
рылчьшыгы менен байланышкан аткаруу бийлигинин системасында езге- 
руулерду сунуштайбыз"

КР Премьер-министры С. Жээнбековдун 2016-жылдын 21-июнунда 
конституциялык мьшзамдуулук, мамлекеттик тузулуш,соттук-укуктук 
маселелер жана КР Жогорку Кецешинин регламенты боюнча комитеттин 
жыйынында суйлвгвн свзунвн.

Источник: http://www.gov.kg
2. Аймактык мамлекеттик башкарууну кайра уюштуруу. Реформа- 

лоонун зарылдыгы калкынын саны анча кеп эмес, унитардуу Кыргызстанда 
совет мезгилинен мурас катары калган деп кароого мумкун башкаруунун 
4 денгээли (республикалык, областык, райондук жана муниципалдык) менен 
шартталган. Бул мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу жана аткаруу процес- 
синде бюджеттик каражаттарды жана убакытты сарамжалсыз коротууга 
алып келет. Мамлекеттик башкаруунун кеп баскычтуулугу жана кеп звено- 
лору мамлекеттик аппараттагы жемкорлуктун, алардын иш жана ресурстук 
алсыздыгынын себептеринин бири.

Аймактык мамлекеттик башкарууну кайра уюштуруу административ- 
дик-аймактык реформанын алкагында ишке ашат. 14 Алардын ичинде облас- 
тардагы мамлекеттик администрациялардын базасында тийиштуу аппарат- 
тары бар KP0 областардагы толук ыйгарымдуу институтунун тузулушу.

Бул административдик-аймактык реформанын биринчи аракети эмес 
экендигин белгилей кетуу керек. Акыркы мындай аракет беш жыл мурун 
болгон.15 Ошол убакта мамлекеттик башкаруунун кептеген областтык ту- 
зумдеру жоюлган, бирок алардын кээ бирлери аймактар аралык тузумдерге 
айланган, ал эми алардын айрымдары калыбына келтирилген.

Кийинки жылдары административдик-аймактык тузулушту жакшыртуу 
процесстери кулач жайышы керек эле жана милдетгерди жана функциялар- 
ды белуштуруунун негизинде мамлекеттик башкарууну 3 баскычтуу систе- 
мага етуу аягына чыкмак. Бирок, КР бкмвту бул реформаларды ишке 
ашыруу учурунда кептеген кейгейлврге туш келген, атап айтканда, мамле
кеттик бийликтин жергиликтуу органдарынын ишинин натыйжалуулугу 
темендеген, мамлекеттик программаларды жана башкаларды аткара алба- 
гандыктан кыйынчылыктар жаралган.

14 КР вкметунун 2012-жылдын 23-мартындагы № 198 ''Кыргыз Республикасында адми
нистративдик-аймактык реформанын Концепциясы" Токтому.

15 КРП 2007-жылдын 4-июлундагы "Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык 
тузулуш системасын кайра тузуунун концептуалдык ыкмалары женунде" N 333 Жарлыгы.
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У шуга байланыштуу, ошондой эле 2013-2017-жылдардын мезгилине КР 
туруктуу енуктуруунун Улуттук стратегиясын кабыл алынышын эске алып, 
2013-жылы КР бкмету езунун токтому менен мурда кабыл алынган Концеп- 
цияга бир катар езгертуулерду киргизген. Маселен, реформанын баскычта- 
ры жана алардын мазмуну езгерулген:

Биринчи баскычында (2013-2014-жылдары) томонкулвр каралган:
-  башкаруунун аймактык децгээлдеринде жоопкерчиликти жогорула- 

туу жана функцияларды оптималдаштыруу;
-  каржылык башкарууну борбордон ажыратуу;
-  мамлекеттик программаларды жана башкаруунун натыйжалуулугун 

жузеге ашырууну баалоо жана мониторинг жургузууну жакшыртуу;
-  мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын жеткиликтуулугун 

камсыз кылуу;
-  кадрдык дараметин туруктуу жогорулатуу системасын тузуу.

Экинчи баскычында (2015-2016-жылдары) темвнкулер каралган:
-  айыл аймактарын ирилештируу;
-  райондорду ирилештируу;
-  областтык денгээлде башкаруу органдарын оптимизациялоо.
Учунчу этапта (2017-жыл) жацы административдик-аймактык тузулуш-

ту мыйзам менен бекемдее кутулууде. Кыргыз Республикасында админист
ративдик-аймактык реформанын Концепциясын ишке ашыруу учун КР 
вкметунун токтому менен Координациялык кенеш тузулген.

Жацыланган Концепция административдик-аймактык тузулушту рефор
ма кылуу административдик реформаны ишке ашыруу менен байланышта 
болушу керектиги менен айырмаланып турат. Баарынан мурда аймактык 
реформаны жургузууну даярдоо баскычында бийликтин аткаруу бутагынын 
системасын тартипке келтируу сунушталат.

Бул жагынан иш-аракеттердин бири КР бир катар мыйзамдарына езгер- 
туулерду жана толуктоолорду киргизуу женундо КР ©кметунун демилгеси 
менен болду. Алар саясий, башкаруу, каржылык-экономикалык жана ком- 
муникативдик мунездегу 12 негизги езгеруулерду камтыйт:

1. Райондук кецештерди калыбына келтируу жана айылдык кецештин 
депутаттарынан турган азыркы кунде иштеп жаткан жергиликтуу ке- 
цештердин кошмо жыйындарын жоюу. Бул мажоритардык система, 
Райондук
кецештин саны 35тен бОка чейин депутаттарын мажоритардык сис
тема аркылуу шайлоо сунушталат.

2. Губернатор институтун калыбына келтируу жана областтарда КР 0к- 
метунун туруктуу екулдерунун Аппараттарын жоюу.

3. Райондордун акимдерин дайындоо жол-жоболорун езгертуу, район
дук кенештин сунушу менен дайындоо жана кызматтан бошотуу 
боюнча ачык-айкын жол-жобосун аныктоо.
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4. Айыл екметунун башчысын шайлоодо акимдердин ролун кучетуу. 
Айыл екметунун башчысы айыл кецеши тарабынан аким сунушта- 
ган Зтен кем эмес талапкерлердин арасынан тандалып алынат деп 
болжолдонууда.

5. Укук коргоо органдарынан башка министрликтердин жана адми
нистративдик ведомстволордун аймактык белумдерун жергиликтуу 
мамлекеттик администрацияларга (аким) еткеруп беруу жана аким
дердин кадр боюнча ыйгарым укуктарын кучетуу.

6. Мыйзам бузулган учурда айыл екметунун чечимдерин токтотуу (же 
жокко чыгаруу) укугун акимдерге беруу.

7. Козголгон жазык иштерин кошпогондо, текшеруучу органдар ра- 
йондун аймагында ар кандай текшеруу иштерин жургузууде аким 
менен милдеттуу турде макулдашууну киргизуу.

8. Райондук мамлекеттик администрациялардын аппараттарынын 
кадрдык потенциалын жогорулатуу, анткени райадминистрациялар- 
дын кызматкерлеринин учурдагы саны (16-20 адам) жацы милдет- 
терди натыйжалуу чечууге мумкундук бербейт жана акимдердин 
есуп жаткан ролуна жана жоопкерчилигине карата суроо-талаптарга 
ылайык келбейт.

9. Райондук бюджеттерди калыбына келтируу, анткени райондук бюд- 
жеттерди жоюу райондордун социалдык-экономикалык енугуу прог- 
раммаларын тузуу жана ишке ашыруу мумкун эместигине алып 
келди.

10. Райондук мамлекеттик администрациялардын аппараттарынын 
ишин материалдык техникалык жактан камсыздоону жакшыртуу.

11. Райондук мамлекеттик администрацияларга айыл чарба жерлеринин 
Мамлекеттик фондусундагы жерлерин райондун кецештери тарабы
нан аныкталган тартипте башкаруу укугун еткеруп беруу.

12. Акимдер менен жергиликтуу жамааттардын жана жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдары менен ез ара аракеттенуу механизмин 
тузуу. Бул иш-чара "бийлик -  эл" диалогун натыйжалуу курууга 
багытталган.

Бул демилге коомчулукта ар кандай пикир жаратты. Атап айтканда, би- 
ринчи окууда КР Жогорку Кецеши иштеп чыгууга кайра жиберди.

КР ©кмету езунун сунуштарын кабыл алуу бардык аймактык децгээл- 
дерде мамлекеттик бийликтин биримдигин камсыз кылуу зарылдыгы, аймак- 
тарды социалдык-экономикалык жактан енуктуруу, улуттук жана мамлекет
тик программаларды аткаруу, ошондой эле борбордоштурулган мамлекеттик 
башкаруу менен борбордон алыстатылган жергиликтуу ез алдынча башка- 
руунун оптималдуу айкалышын камсыз кылуу боюнча бирдиктуу мамлекет
тик саясатты ишке ашыруу учун шарттарды тузууге багытталгандыгы менен 
негиздейт.
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Мындан тышкары, аймактарды башкаруунун учурда иштеп жаткан сис- 
темаеында ыйгарым укуктар менен жоопкерчиликтин ортосунда тец салмак- 
туулуктун бузулушу, ушуга байланыштуу жер-жерлерде мамлекеттик бий- 
ликтин биримдигин бекемдео маселелерин чечууну создуктурбоо жана 
аймактарды социалдык-экономикалык жактан енуктуруу боюнча улуттук 
жана мамлекеттик программаларды ишке ашыруу боюнча механизмдерди 
тузуу.

0кмет аймактарды енуктуруу боюнча керсеткучтерду аткарууну кам- 
сыз кылуу учун райондук жана областтык белумдерге чоц талаптар коюлат 
деп эсептейт. Ошентсе да, райондордун жергиликтуу мамлекеттик адми- 
нистрацияларынын башчылары — акимдер, КР вкметунун областардагы ый
гарым укуктуу екулдеру коюлган милдеттерди аткаруу учун жетиштуу 
ыйгарым укуктарга жана каржы мумкунчулуктеруне ээ змее.

Ошол эле учурда райондук денгээлде министрликтердин жана мекеме- 
лердин аймактык белумдерун ар тараптан бекемдее зарыл (кадр, каржы, 
материалдык база), себеби, алар коомдун негизги категорияларына -  жеке 
жарандарга, чарба субъектерине жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарына мамлекеттик кызматтарды тузден-туз керсетушет.

3. Коррупцияга карты туруу. Кыргызстанда коррупция экономика- 
лык енугууте тоскоол болуп жана мамлекеттин пайдубалына коркунуч 
жаратууда. КР Президентинин пикири боюнча коррупция мамлекеттик баш
каруунун ыкмасы болуп калды16. Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кецешинин коррупцияга карты туруу аракеттер боюнча Комитетинде 
КР 0кметунун отчётун талкуулоодо 2012-жылы коррупциялык багытында 
1 миц кылмыш иши ачылгандыгы билдирилди. Аныкталган зыяндар 1 мил- 
лиарддан ашык сомду тузген, анын ичинде 154 миллион сом гана бюджетке 
кайтарылган.

Ушуну зеке алуу менен, акыркы жылдары коррупция менен курешуу 
учун системалуу чараларды ишке ашыруу, мамлекеттик башкаруу система- 
сын жацыртуу мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарына кирген.

Коррупцияга карты саясатынын мамлекеттик стратегиясы кабыл алын- 
ган, айрым жоболору 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республика
сынын туруктуу енуктуруунун Улуттук стратегиясында каралган.17 Негизги 
кейгейлуу багыттар Коргоо кецешинин жыйынында талкууланган жана КР 
Президентинин 2013-жылдын 12-ноябрындагы "Бийлик органдарында сая- 
сий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар же- 
нунде" Жарлыгында чагылдырылган.

16 КР Президента А. Атамбаевдин Коргоо кенешинин жыйынында суйлеген сезу. 
30.01.2012. http://akipress.org

КР Президентинин 2012-жылдын 2-февралындагы «Кыргыз Республикасынын антико- 
ррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясы жана коррупцияга карты  туруу боюнча 
чаралар женунде» № 26 Жарлыгы.
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Бул документтер коомдо коррупциянын тупку себептерин жоюу боюн- 
ча негизги багыттарды жана приоритеттерди, коомдо коррупциянын дец- 
I ээлин кыскартуу боюнча комплекстуу максатка жетууде ырааттуулук жана 
жолдорду аныктаган.

Кыргыз Республикасынын Президентинин ушул Жарлыгын ишке ашы
руу максатында КР ©кметунун 2012-жылдын 30-августундагы № 596 ток- 
тому менен 2012-2014-жылдарга коррупцияга карты курешуу боюнча иш- 
чаралардын Планы бекитилген. Кабыл алынган иш-чараларды жацы сапат- 
тык децгээлде улантуу боюнча Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2015- 
жылдын 30-мартында № 170 токтому менен "2015-2017-жылдарга Кыргыз 
Республикасынын коррупцияга карты саясатынын мамлекеттик стратегия- 
сын ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органда- 
рынын иш-чараларынын Планы" бекитилген.

Бул пландын артыкчылыктуу багыттары болуп теменкулер саналат:
-  натыйжалуу мамлекеттик башкарууну камсыз кылуу боюнча систе

малуу мамиле;
-  коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу;
-  саясий коррупциянын децгээлин азайтуу;
-  мамлекеттик органдардын ачык-айкындуулугу жана жоопкерчилиги;
-  мамлекеттик органдардын жарандык коом менен ез ара аракетте- 

нуусу жана мамлекеттик органдардын жарандык коомдун институттары ме
нен ез ара аракеттенуусунун бирдиктуу принциптерин жана эрежелерин 
иштеп чыгуу;

-  Кыргыз Республикасынын 0кмету жана бизнес-коомчулуктун кор
рупцияга карты иш-чараларды иштеп чыгуу жана жузеге ашыруу боюнча 
мамлекеттик органдардын бизнес-коомчулук менен ез ара аракеттенуусу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан 
коррупцияга карты иш-чараларды натыйжалуу жузеге ашыруу боюнча 
башкаруу инструменттерин, кеземелдее жана баа берууну еркундетуу мак
сатында КР мамлекеттик органдарынын коррупцияга карты иш-чараларды 
жузеге ашыруунун натыйжалуулугун комплекстуу баалоо женунде Жетек- 
чилик иштелип чыккан.

Коррупциянын децгээлин азайтуу, коррупциянын себептерин жоюу, 
мамлекеттик орган жана бизнестин ортосундагы диалогду камсыз кылуу 
аркылуу анын терс таасирлерин азайтуу учун -  КР Экономика министрли- 
гинин алдында бизнес-коомчулук менен маморгандардын Антикоррупция- 
лык форуму тузулген жана бизнес-коомчулук менен мамлекеттик органдар
дын Антикоррупциялык форумунун Жобосу иштелип чыккан.

Форумдун биринчи отуруму 2015-жылдын 29-июлунда етту, мындан 
кийин 2015-жылдын 2-октябрында мамлекеттик органдар менен бизнес- 
коомчулуктун ортосунда коррупцияга карты туруу жаатында ез ара тушу- 
нушуу жана кызматташтык женунде Меморандум кабыл алынган. Мамле
кеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун, жарандык коомдун, массалык
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маалымат каражаттарынын жана эл аралык уюмдардын екулдерунун каты- 
шуусу менен 2015-жылдын 11-ноябрында Форумдун экинчи кецейтилген 
жыйналышы болуп етту.

2015-жылдын ичинде мамлекеттик органдардын кызматкерлери учун 
коррупциялык тобокелдиктерди баалоонун жана башкаруунун ыкмалары 
боюнча окутуу семинарларынын цикли етту. "Кыргыз Республикасында 
коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу", "Кыргыз Республи- 
касынын мамлекеттик органдарында коррупциялык тобокелдиктерди баалоо 
жана башкаруу методикасы" темалары боюнча баяндамалар жана бет ачар- 
лар даярдалды жана еткерулду.

Мамлекеттик органдардын, бизнес-тузумдерунун, жарандык коомдун 
институттарынын екулдеру учун ар кандай антикоррупциялык тематикалар 
боюнча 48 окутуу семинарлары жана тегерек столдор, анын ичинде "Анти
коррупциялык жайкы мектеп" программасы боюнча еткерулду. Мамлекет
тик башкаруунун аймактык органдары жана жергиликтуу ез алдынча башка
руу органдарынын екулдерун окутуу тартибине ылайык КР бардык регион- 
дорунда окутуу семинарлары етту.

Жалпысынан алганда, коррупцияга карты туруу боюнча чараларды 
программалык-максаттуу женге салууга багытталган жалпы мамилени уни- 
фикациялоо тенденциясы керунуп калды. 2015-жылдын 23-24-мартында 
Парижде (Франция) еткерулген коррупцияга каршы иш-аракеттердин Стам
бул планын мониторинг жургузуунун учунчу турунун жыйынтыгы боюнча 
ЭК0У пленардык жыйынында отчётту угууда Кыргызстан жогорку баага 
татыды. 2015-жылдын октябрында прогресс женунде берилген отчётто кор- 
рупциянын алдын алуу жаатындагы чаралар жана ыкмаларды институтташ- 
тыруу боюнча елкенун жетишкендиктери белгиленген.

2015-жылдын жыйынтыгы боюнча КР прокуратура органдары тарабы- 
нан коррупциялык багыттагы 905 кылмыш иши козголгон, булар боюнча 
мамлекетке келтирилген зыяндын келему 823.3 млн сомду тузду. 2015-жьшы 
прокуратура органдарынын тергее белуктерунун бутурген кылмыш иштери 
боюнча 308,3 млн. сом кайтарылган.

Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу Экономикалык кыл- 
мыштуулукка каршы курешуу боюнча мамлекеттик кызматы, БКМК, 
ЖАМК, ИИМ, УКМКнын АКК коррупциялык иштерге тиешеси бар адам- 
дардын жана уюмдардын мыйзамсыз иш-аракеттерин токтотуу боюнча 
ыкчам-издее чараларын максаттуу жургузууге чоц кецул бурууда.

2015-жылдын ичинде 223 коррупциялык керунуш фактылары ачылган 
(ККИ -  223, анын ичинде ЭККМК — 84, башка органдар — 139), булар боюнча 
202,4 млн. сом зыян келген, алардын ичинде иш козголгондору:

-  кызмат абалын кыянатчылык менен пайдаланган фактылар боюнча 
112 кылмыш иши, анын ичинен 15 кылмыш иши паракорчулук фактысы 
боюнча козголду. Кылмыш иштери боюнча зыяндын суммасы 140,9 млн 
сомду тузду;
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-  мулкту ээлеп алуу же ишенип берилген мулкту уурдоо фактысы 
боюнча 54 кылмыш иши козголгон, зыяндын суммасы 26,2 млн сомду 
тузген;

-  кызматкерлерди мыйзамсыз сыйлаган фактылар боюнча 16 кылмыш 
иши;

-  алдамчылык фактысы боюнча 20 кылмыш иши козголгон. Зыян 
18,8 млн сомду тузген;

-  кызмат ыйгарым укуктарын кыянатчылык менен пайдаланганы 
боюнча 18 кылмыш иши козголгон. Зыян 17,3 млн сомду тузген;

-  коррупция фактысы боюнча 1 кылмыш иши;
-  кылмыштуу жол менен табылган акча каражаттарын легализациялоо 

(адалдатуу) фактысы боюнча 2 кылмыш иши.
Бул мезгил аралыгында, Кыргыз Республикасынын Президентинин 

2013-жылдын 12-ноябрында кабыл алган "Бийлик органдарында саясий жа
на системалуу коррупциянын себептерин жоюу боюнча чаралар женунде" 
№ 215 Жарлыктан келип чыккан пункттарын ишке ашыруу боюнча иш жур- 
гузулген. Бекитилген объектилер боюнча ачылган коррупциялык укук бузуу 
фактылары боюнча 42 кылмыш иши козголгон, бардык жалпы суммасы 
240 млн. сом зыяндын орду толтурулган. Анын ичинде каралып жаткан 
материалдар боюнча МИ УК "Кыргызтемир жолу" -  237,2 млн. сом жана 
банктарды кайра уюштуруу жана карыздарды реконструкциялоо агенттиги 
(ДЕБРА) -  2,8 млн. сом.

2015-жылдын ичинде КР Ички иштер министрлигинин кызматкерлери 
тарабынан 337 кызматтык жана башка коррупциялык мунездегу кылмыштар 
аныкталган, алардын ичинде паракорчулук фактысы боюнча -  7, кызмат 
абалын кыянаттык менен пайдалануу -  33, алып коюу же ишенип берилген 
мулкту уурдоо -  62, кызматтык жасалма — 21, кызмат абалын жогорулатуу -
10. вндурушу буткен кылмыш иштери боюнча материалдык зыяндын анык
талган суммасы (ИИО боюнча) 118 млн сомду тузду, анын ичинен 30,3 млн 
сомдун орду толтурулду, пайыздык жагынан алганда 26% орду толду.

Кыргыз Республикасынын Улутгук коопсуздук мамлекеттик комитети- 
нин Антикоррупциялык кызматы башка укук коргоо органдарынын тергее 
белумдеру менен ез ара аракеттенуусунун натыйжасында 353 кылмыш 
ишин козгогон. Кылмыш иштеринин кепчулугу укук коргоо органдарынын 
кызматкерлерине карата козголгонун белгилей кетуу зарыл -  78, жергилик
туу ез алдынча башкаруу органдарына -  63, бажы тармагында - 2 1 ,  отун- 
энергетика тармагында -  28, билим беруу системасында -  18, агроенержай 
комплексинде -  7 ж. б.

Бул маалыматтарга Караганда, ички иштер органдарынын кызматкер
лери эц эле коррупцияланган бойдон калууда, аларга карата -  78 кылмыш 
иши козголгон. Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган факты
лар боюнча катталган кылмыш иштеринин саны кыйла кеп -  126, пара енду-
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PYY —53, алып коюу же ишенип берилген мулкту уурдоо -  54, алдамчы- 
лык -  25 жана контрабанда -  12.

Ыкчам материалдардын жана тергелип жаткан кылмыш иштеринин ал- 
кагында экономикага жана олкенун бюджетине келтирилген зыян 1,6 млрд 
сомду тузген, керулген чаралардын натыйжасында 278,4 млн сом кайта- 
рылган.

2015-жылы ЖАМКнын негизинде коррупциялык тобокелдиктерди баа- 
лоо боюнча жумушчу топ тузулген (2015-жылдын 6-июлундагы ЖАМК 
№ 41 буйругу менен бекитилген). Комиссиянын ишинин жыйынтыгында 
2015-жылга карата ЖАМКнын ишинин ар турдуу тармактарында 39 корруп
циялык тобокелдиктер аныкталган, ошондой эле тобокелдиктерди четтетуу 
максатында План даярдалган.

ЭККМК жана Кыргыз Республикасынын жаза етео жайларында мый- 
замдуулукту коземелдее Прокуратурасынын кызматкерлери менен бирге 
ЖАМКнын № 35 мекемесинин башчысынын орун басары Кожоянов К. Р. 
ушул мекемеде кесилген адамдан 4000 сом елчомунде пара ондургендугу 
учун кармалган. 2015-жылдын октябрында ЖАМКнын ички коопсуздугунун 
Башкармалыгы УКМКнын АКК менен биргеликте № 45 колония поселения- 
нын начальниги подполковник Бейшеналиев Т. И. кесилген адамдан 7 миц 
сомдук баадагы автомагнитола турунде пара алып жаткан жеринде колунан 
кармалган.

2015-жылдын ичинде БКМКнын кызматкерлери тарабынан наркодил- 
лерлер менен укук коргоо органдарынын, куч тузумдерунун жана мамле- 
кеттик структуралардын коррупцияланган кызматкерлери менен кылмыштуу 
байланыштарын аныктоо боюнча тийиштуу иштер жузего ашырылган.

Наркокоррупцияга карты туруунун алкагында 2015-жылы БКМКнын 
кызматкерлери 13 наркокоррупциянын бетин ачкан. Бул фактылар боюнча 
БКМКнын Тергее башкармалыгы 13 кылмыш ишин козгогон, алар боюнча 
жазык жоопкерчилигине 23 адам тартылган, анын ичинде 18 адам атайын 
субъектер -  укук коргоо жана КР мамлекеттик, муниципалдык башка бийлик 
органдарынын кызматкерлери, атап айтканда: 10 иштеп жаткан кызматкер- 
лер, 8 мурдагы кызматкерлер, 5 жарандар.

Мыйзамсыз айлантуудан 87,7 кг бацгизат алынган (героин — 34,3 кг, 
апийим — 9,8 кг, гашиш -  43,8 кг, марихуана - 3 0  г.).

Жацыртылган Планда коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана 
башкаруу, саясий коррупциянын денгээлин темендотуу, ачык-айкындуу- 
лук, ачыктык жана мамлекеттик органдардын жоопкерчилиги, ошондой эле 
мамлекеттик органдардын жарандык коом менен ез ара аракеттенуусу жана 
мамлекеттик органдардын жарандык коомдун институттары менен ез ара 
аракеттенуусунун жалпы негиздери жана эрежелерин иштеп чыгууну камсыз 
кылуу боюнча чаралардын комплексин камтылган.

Антикоррупциялык структуралар КР Улуттук коопсуздук мамлекеттик 
комитетинде гана эмес, ошондой эле КР Башкы прокуратурасында, КР Ички 
иштер министрлигинде тузулген. Кыргыз Республикасынын Экономика ми-
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нистрлигинде Секретариат (жумушчу органы) тузулген, ал аткаруу бийли- 
гинин мамлекеттик органдарынын тузумунде антикоррупциялык коорди- 
нациялоочу орган болуп калды.

Министрликтер жана ведомстволор ез ишинде коррупция менен куре- 
шууге багытталган иш-чараларды камтыган ездерунун пландарын иштеп 
чыгышкан. Бардыгы болуп 20 мамлекеттик органдарда коррупциялык схе- 
маларды демонтаж кылуу боюнча пландар иштелип чыккан, аларды жоюу 
боюнча иш-чаралардын жалпы саны 1200 ашуун болот.

Бизнестин жана коомдун кейгейлерун сигнал катары кабыл алуу, ашык- 
ча ченемдик-укуктук тоскоолдуктарды жана айрым мыйзамдык актылардын 
кемчиликтерин аныктоо учун аянтча катары мамлекеттик органдардын жана 
жарандык коомдун институттарынын антикоррупциялык форуму тузулген,.

Коррупцияга карты турууда, коомчулуктун алдында мамлекеттик ор
гандардын ишинин ачык отчёттуулугун жогорулатууда мамлекеттик орган
дардын ишин кеземелдее учун жарандык коомдун екулдерунун консуль- 
тативдик-байкоочу орган катары мамлекеттик органдардын алдындагы 
Коомдук кецештердин тузулушу дагы ебелге болот.18

КР коррупцияга карты туруу маселелерин женге салуу учун зарыл бол- 
гон ченемдик укуктук база тузулген. Анда 2012-жылдын 8-августунда КР 
"Коррупцияга карты туруу женунде" № 153 Мыйзамынын жацы редакция- 
сы борбордук орунду ээлейт.

Мулк сатып алууга, анын ичинде чет елкеде, чыгымдарды милдеттуу 
гурде жарыялоо боюнча атайын норма киргизилген.19

Коррупцияга карты туруу жана коррупциялык жана башка укук бузуу- 
лардын алдын алуу боюнча мамлекеттик органдардын ишинин натыйжа- 
луулугун антикоррупциялык мониторинг жургузуу жана баалоо боюнча 
жацы методология ишке киргизилген, ар бир мамлекеттик органда корруп- 
цияны алдын алуу маселеси боюнча ыйгарым укуктуу кызмат орду кирги
зилген, Жогорку Кецешке таламдардын кагылышуусу женунде мыйзам дол- 
боору сунушталган, мамлекеттик органдарда коррупциялык схемаларды 
демонтаж кылуу боюнча иштер журуп жатат.

Жигердуулук менен "Электрондук 0кмет" ишке ашырылган, ал элект- 
рондук кызмат керсетууну кыйла натыйжалуу кылууга салым кошот, кор
рупцияга ебелге болгон физикалык байланыш жана ар кандай ортомчуларды 
жоюуга мумкундук берет.

Мамлекеттик сатып алуулар женунде Мыйзамынын жацы редакциясын 
кабьш алуу менен бардык сатып алуулардын ачык-айкындуулугун жогору- 
латуу туп тамырынан бери езгерет, сатып алуу жол-жобосуна жана алдын 
ала бутум боюнча адамдардын кийлигишуусу жокко чыгарылат.

18 КР 2014-жылдын 24-майындагы «Мамлекеттик органдардагы коомдук кекештер женун
де» № 74 Мыйзамы.

19 КР 2015-жылдын 20-июлундагы " Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызмат орун- 
дарын ээлеген адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын киреше, милдеттенме- 
лери жана мулк тууралуу жарыялоо жана маалыматтарды жарыялоо женунде" № 117 Мыйзамы.
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Коррупцияга карты туруу боюнча чаралардын натыйжасынын 
мисалдары:

Too кен тармагында ачык конкурстарды жана аукциондорду етке- 
PYYHYH эсебинен акыркы 2 жылдан бери мамлекеттик бюджетке 8 миллиард 
сомдон ашуун тушкен.

"ВИП номурларды" сатуу турунде коррупциялык схеманы алып са- 
луудан республикалык бюджетке 100 млн сомдон ашык сумма тушту. Буга 
чейин бул сумма коррупционерлердин "чентокторунде" калып келген. Ар- 
тыкчылыгы четтетилген жана баасы темой жаны номурдук белгилер кирги- 
зилди.

Биометрикалык маалыматтар базасын тузуу менен калктын Бирдиктуу 
мамлекеттик реестрин тузууну аяктоого, ошондой эле, "елук жандар" деп 
аталгандарга жылдар бою пособилерди телеген социалдык багыттагы мам
лекеттик органдардын маалымат базасын тазалоого мумкунчулук берет.

Бюджеттик жараяндын ачык-айкындуулугу боюнча олуттуу иш жургу- 
зулууде. 2015-жылдагы Эл аралык бюджеттик енектештуктун изилдеелеру 
боюнча КР бюджетинин ачыктык индекси 100 ичинен 54 упайды тузген, 
бул дуйнелук орточо керсеткучтен жогору, ал -  45 упайды тузет.

Кыргызстан бюджетти программалык негизде каржылоого етуп жатат, 
бул маморгандардын ишинин натыйжалуулугун баалоо системасын кирги- 
зууге мумкунчулук берет.

Ушул жана башка иш-чаралар КР Transparency International эл аралык 
уюмдун коррупцияны кабылдоо индекси боюнча ездерунун керсеткучте- 
рун жакшырткан он мамлекеттин катарына кирууго мумкундук берди. 
2015-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстан 167 елкенун ичинен 28 упай 
топтоп 123-орунду ээлеген. Салыштыруу учун: 2011-жылы КР 164-орунду, 
2012-жылы 154-орунду, 2013-жылы 150-орунду, 2014-жылы 136-орунду 
алган.

4. Мамлекеттик кызмат керсетуу системасын реформалоо. Мамле
кеттик башкаруу органдары тарабынан керсетулген кызматтардын сапаты- 
нын темендугу жана ыкчамдыгы елкенун жарандарынын адилеттуу сынына 
кабылып келген. 2010-жылы 20000 ашык мамлекеттик кызматтар бар болчу, 
алардын ичинен 19726 акы теленген кызматтар. КР вкмету бекиткен мамле
кеттик акы теленуучу кызматтардын Реестри боюнча болсо 2006-жылы 
125 акы теленуучу кызматтар катталган.20

Бул маанилуу маселени чечуу максатында КР вкмету 2010-жылы 
тузулген кырдаалды туп тамырынан бери езгертуу боюнча масштабдуу 
иштерди баштаган.21

20 КР Экономика министирлигинин маалыматтары.
KP0 2011-жылдын 31-мартындагы «Жеке жана юридикалык жактарга мамлекеттик кыз- 

маттарды керсетуу системасын оптималдаштыруу боюнча чаралар женунде» №129 токтому.
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Мамлекеттик кызматтарды керсетууну реформалоого теменку 
жагдайлар негиз болгон:

-  мамлекеттик кызмат керсетууну женге салуучу ченемдик укуктук ба- 
занын бытырандылыгы, ошондой эле "мамлекеттик кызмат керсетуу" тушу- 
иугунун жоктугу;

-  мамлекеттик кызмат керсетуу боюнча мамлекеттик органдардын 
функцияларын башка функциялар менен аралаштыруу (мисалы, контролдук 
функциялар менен)',

-  "мамлекеттик кызмат керсетуунун" мекемелик тизмелери жарандар 
учун негиздуулугу жана пайдалуулугу инвентаризацияга дуушар болгон 
эмес;

-  керсетулген кызматтардын сапатынын темендугу, айрыкча регион-
дордо;

-  мамлекеттик кызмат керсетуунун стандарттарынын -  алардын кыз- 
маттарынын жана контролдоо сапатына баа беруу учун ачык сандык жана 
сапаттык керсеткучтердун жоктугу;

-  сапатсыз мамлекеттик кызмат керсеткендугу учун мамлекеттик ор
гандардын жоопкерчилигинин жоктугу.

Контролдоо-кеземелдее иш-милдеттерин жузеге ашыруу менен мамле
кеттик кызматтарды керсетуу функцияларын алмаштырууга, ошондой эле 
аткаруу бийлигинин органдарынын ишин акы теленуучу кызмат керсетуу- 
лердун эсебинен ашыкча коммерциялизациялоого жол бербей турган мам
лекеттик кызмат керсетуулердун Бирдиктуу тизмесин тузуу механизми 
аныкталган. Мамлекеттик кызмат керсетуу системасын реформалоонун ал- 
кагында бардык иш аракеттер уч баскычка белунген.

1- баскыч -  мамлекеттик кызматтарды керсетуунун Бирдиктуу тизме
син калыптандыруу.

2- баскыч -  мамлекеттик кызматтарды керсетууну стандартташтыруу, 
мамлекеттик кызматтарды керсетуунун административдик регламенттерин 
иштеп чыгуу, мамлекеттик кызмат керсетуулер боюнча "бирдиктуу терезе" 
системасын тузуу.

3- баскыч -  мамлекеттик кызматтарды керсетуу системасын электрон- 
дук форматка которуу.

2011-2012-жылдары аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдары тара
бынан керсетулген бардык кызматтар инвентаризациядан еткен. Бул мак- 
сатта КР Экономика министрлиги секретариат катары аныкталган мамлекет
тик эмес сектордун екулдерунун катышуусу менен Ведомстволор аралык ко
миссия тузулген.

Натыйжада 385 кызматтар дан турган мамлекеттик кызматтарды керсе- 
туунун Бирдиктуу тизмеси тузулген, алардын ичинен 162 акысыз кызмат
тар жана 223 акы теленуучу кызматтар. КР вкметунун токтому менен 
2012-жылдын 1-июлунан тартып ал кучуне кирди.
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Реформанын экинчи баскычынын алкагында (2013-2014-ж.ж.) КР 0к- 
метунун токтому менен мамлекеттик кызмат керсетууну аткаруучу менен 
кызматтарды керектеечунун ез ара аракеттенуусунун жол-жобосун анык- 
тоочу талаптардын системалуу жыйындысы катары мамлекеттик кызмат
тарды керсетуунун Типтуу стандарттары бекитилген. Аткаруу бийлиги- 
нин органдары тарабынан КР ©кметунун андан ары бекитуусу учун мамле
кеттик кызматтарды керсетуунун стандарттарынын долбоорлорун иштеп 
чыгуу боюнча иштер жургузулген.

Азыркы учурда мамлекеттик органдар тарабынан ар бир мамлекеттик 
кызмат керсетуунун административдик регламентин иштеп чыгуу боюнча 
иш журуп жатат. Ал мамлекеттик кызмат керсетуу учун зарыл болгон мам
лекеттик кызмат керсетууну аткаруучунун административдик жол-жоболо- 
рунун (иш-аракеттери) меенетун жана ырааттуулугун, анын ичинде боло 
турган ведомстволор аралык ез ара аракеттенуулерду кошкондо, женге са- 
луучу документ болуп саналат.

Бул регламенттер административдик-башкаруучу жана башка аракет- 
терди жакшыртууга, ошондой эле мамлекеттик кызматты керсетууге катыш- 
кан кызмат адамдарынын жана кызматкерлеринин жеке жоопкерчилигин 
жогорулатуу максатына багытталган.

Ушул жана башка жоболор КР Жогорку Кенеши тарабынан 2014-жылы 
кабыл алынган КР "Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтары женунде" 
Мыйзамында бекитилген.

КР калкты тейлее Борборлорунун базасында жана мамлекеттик кызмат- 
тар порталы аркылуу Бирдиктуу терезе принциби боюнча мамлекеттик кыз
маттарды керсете баштады.

Ошентип, КР Кыргызстанды социалдык мамлекет катары жарыялаган 
КР Конституциясынын жоболору ырааттуу турде ишке ашууда.

Бишкек шаарындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын калкты тейлее 
Борборунун имараты
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5. Аткаруу бийлигинин органдарынын жана алардын кызматкер
леринин ишин баалоо. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башка- 
руусунун натыйжалуулугун жогорулатуунун каражаттарынын бири катары 
мамлекеттик органдардын, алардын жетекчилеринин жана мамлекеттик кыз
мат адамдарынын ишине дайыма баа беруу болуп эсептелет. 2012-жылдан 
тартып Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволору- 
нун иши объективдуу критерийлердин негизинде иш-аракетинин интеграл- 
дык керсеткучу боюнча баалоо башталды.22 * *

Адегенде мамлекеттик органдардын иш-аракетинин интегралдык кор- 
соткучунун маанисин аныктоо торт корсеткучтордун негизинде аныкталган: 
базалык корсоткучтор, вариативдик корсоткучтор, мамлекеттик органдын 
ишине элдин ишениминин индекси жана эл аралык рейтингдерде Кыргыз- 
стандагы кырдаалды баалоо.

Базалык жана вариативдик корсоткучтор мамлекеттик органдын белги- 
ленген милдеттерин чагылдырат. “Элдин ишениминин индекси” керсеткучу 
темонкулорду чагылдырат:

-  мамлекеттик бийлик органдарына элдин жеке ишеними;
-  мамлекеттик органдарда коррупциянын денгээлине жеке баа беруу;
-  мамлекеттик органдын ишине калктын жеке канааттануусу, этап айт- 

канда, кызматтарды корсотуулор боюнча.

22 КР ©кметунун 2012-жылдын 17-февралындагы " Кыргыз Республикасынын аткаруу бий
лигинин жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжалуулугун
баалоо женунде" N 105 токтому.
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“Элдин ишениминин индекси” керсеткучун кез карандысыз жана ка- 
лыстык менен аныктоону камсыз кылуу учун Улуттук статистика комитети 
елкенун бардык аймактарынын жана шаарларынын калкын сурамжылоо 
жолу менен кабыл алынган методика боюнча эсептеп чыгат.

3-таблица

2013 2015-жылдары Кыргыз Республикасынын министрликтеринин ишине 
баа беруудв интегралдык керсеткучтун динамикасы

Министирликтин аталышы Жылдар
2015 2016 2017

взгече кырдаалдар 0,58 0,79 0,78
Тышкы иштер 0,56 0,84 0,88
Билим беруу жана илим 0,56 0,83 0,84
Транспорт жана коммуникация 0,56 0,83 0,85
Экономика 0,56 0,78 0,80
Каржы 0,52 0,83 0,81
Айыл чарба жана мелиорация 0,52 0,61 0,81
Эмгек, миграция жана жаштар 0,64 0,62
Эмгек жана социалдык енугуу 0,52 0,81 0,82
Юстиция 0,50 0,80 0,75
Маданият, маалымат жана туризм 0,44 0,61 0,68
Саламаттык сактоо 0,78 0,87
Энергетика жана онер жай 0,80 0,81
Ички иштер

Булак: КР Экономика м шистирлиги

2015-жьшдан тартып аткаруу бийлигинин жетекчилеринин ишинин на- 
тыйжалуулугун баалоо башталды, бул алардын КР ©кметунун Программа- 
сынын аткаруусу учун жеке жоопкерчилик даражасын аныктоого мумкундук
берет.23

Кыргыз Республикасынын 0кмоту 2016-жылы топтолгон тажрыйбанын 
негизинде баалоочу керсеткучтердун тизмесине жана баалоону жургузуунун 
методикасына озгортуулерду киргизди. Атап айтканда, мамлекеттик орган- 
дардын ишин баалоо уч корсеткуч боюнча жуз баллдык шкала менен анык- 
тала баштады -  КР ©кметунун Программасын ишке ашыруу боюнча аткаруу 
бийлигинин ез салымы, элдин ишеним индекси жана аткаруучулук тартип.24

23 КР вкметунун 2015-жылдын 29-январындагы " Аткаруу бийлигинин мамлекеттик орган- 
дарынын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын вкметунун областтардагы ыйгарым 
укуктуу окулдорунун жана жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын башчыларынын -  
райондордун акимдеринин ишине баа беруу жвнунде" N 30 токтому.

24 КР вкметунун 2016-жылдын 17-июлундагы "Кыргыз Республикасынын аткаруу бийли
гинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрияларынын жана алар
дын жетекчилеринин, Кыргыз Республикасынын вкметунун областтардагы ыйгарым укуктуу 
екулдерунун ишин баалоо женунде" № 329 токтому.
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Мамлекеттик органдардын жана алардын жетекчилеринин ишине баа 
беруунун натыйжалары КР ©кметунун жыйынында талкууланат жана мас- 
салык маалымат каражаттарында чагылдырылат. Баалоону жургузуу мамле
кеттик органдардын ишинин натыйжалуулугунун рейтингин аныктоо учун 
гана эмес, ошондой эле мамлекеттик органдардын жана алардын жетекчиле
ринин ишинде проблемаларын аныктоого жана чечууге, алардын ишинде 
"чыгымдар менен башкаруу" принцибинен "натыйжасы учун башкаруу" 
принцибине етуу мумкундугун жаратты. Буга ошондой эле аткаруу бийли
гинин мамлекеттик органдарынын тузумдук белумдерунун ишин баалоону 
киргизууте багытталган.25

6. Уруксат ишинин системасын оптималдаштыруу. 2010-жылдын 
март айында КР ©кмету "Ишкерликти мамлекеттик женге салуу система- 
сында реформа жургузуу жана ишкерликти женге салуу тармагында мамле
кеттик саясатты еркундетуу женунде" токтом кабыл алган.

Лицензия -  уруксат беруу системасынын ишин оптималдаштыруу субъ- 
сктердин ишинин экономикалык ишине ашыкча кийлигишуусун четгетууго, 
ишкер субъектердин жана мамлекеттик каражаттардын чыгымдарын кыс- 
картууга, коррупциялык механизмдерди жоюуга, коомдун талаптарына жооп 
берген мыйзамдарды тузууге багытталган.

Кыргыз Республикасында бизнес-чейрену енуктурууге жана Кыргыз 
Республикасынын жана елкенун экономикасына тузден-туз суйлешуулерду 
жургузуу учун эл аралык рейтингдерде елкенун абалын жакшыртууга ба
гытталган реформаларды ишке ашыруу максатында, мыкты эл аралык таж- 
рыйбаларды эске алуу менен, 2015-жылы Кыргыз Республикасынын ©кмету 
2015-2017-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын жеке секторун енук- 
гуруу боюнча темендегу багыттар боюнча бир катар иш-чараларды камты- 
ган программа кабыл алган:26

1) Бажы жана соода тармактарында женге салууну женеквйлетуу;
2) Салыкты башкарууну оптималдаштыруу;
3) Эмгек мыйзамдарын реформалоо;
4) Ишкерликке мамлекеттин ашыкча кийгилишуусун кыскартуу;
5) Продукциялардын коопсуздугун кеземелдее системасын иретке кел-

тируу;
6) Горизонталдык реформалар.
Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын ©кмету жер байлыктарын 

изилдее, пайдалануу жана коргоо жаатында кошумчаларды алуу менен иш- 
кердик субъекттерин текшеруулердун жол-жобосунун тартибин жакшыртуу 
женунде токтом кабыл алган.27

25 КР вкметунун 30.01.2015 ж. №32 токтому.
26 КР вкметунун 18.03.2015 ж. №129 токтому.
27 КРв 2015-жылдын 12-июнундагы "Ишкердик ишин жузеге ашырууда тобокелдиктердин 

даражасын баалоо критерийлерин бекитуу женунде” 2012-жылдын 18-мартында кабыл алган 
№108 токтомуна озгортуулерду киргизуу жвнунде" № 353 токтому.
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7. Электрондук екметту тузуу. Мамлекеттик башкаруу органдарынын 
ишинде маалыматтык-байланыш технологияларын (МБТ) жана Интернетги 
колдонуу алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуунун инструмента 
болуп эсептелет. Бул жерде мамлекеттик кызматтарды корсотууну, мамле
кеттик органдардын ишинде ачык-айкындуулукту, алардын жоопкерчилигин 
жана жарандарга жакындыгын камсыз кылуучу электрондук екметту тузуу 
негизги багыт болгон. Ошондуктан, КР электрондук екметту тузуу жана 
енуктуруу, дуйненун кептеген елкелерундей эле, мамлекеттик башкарууну 
жакшыртуунун артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калды.

Мамлекеттик тузумдердун ИКТны 
пайдалануу рейтинги

1»  мо 120 wo к  во ло го о
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ШШ 23 I Казахстан
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ И  74 | Россия Федаралиясы 

ШЯШШШШШШШвШШШ 76 I Молдова 
ШШШШШШШШШШШШ 87 |Тажнксг зн 

шашттшкшашшштшашшл по  зкыргыз Республихэсы 
■ ■ ■ н в а н в а н  Ui | Бурунди

Электрондук екметгердун 
енутуу индекса
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5-сурвт. 2014-жылда электрондук екметту енуктуруу боюнча БУУнун рейтинги электрондук 
екметту енуктуруунун индекс (The UN Global E-Government Development Index) БУУ -  бул мам
лекеттик кызматтарды жарандарга керсетуу учун ИБТны пайдаланууга мамлекеттик структура- 
лардын даярдыгын жана мумкучулуктерун баалоочу комплекстуу керсеткуч.
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2012-жылы, бир катар мамлекеттик органдарда (транспорт жана бай- 
ланыш, каржы жана экономикалык жвнгв салуу жана башка министрлик- 
терде) электрондук документ жугуртуу системасын киргизуу баштапган. 
Бул министрликтердин кызматкерлери аткарып жаткан кириш, чыгыш, 
уюштуруу-чулук -  тескеечулук жана башка документтерди тузууну, макул- 
дашууну, эсеп жана кеземелдеенун аткарьшыш процесстерин автоматташ- 
тыруу аркылуу иш жугуртуунун функциясын жакшыртууга мумкундук
берди.

Тармактык маалымат системалары жана ресурстар даты (калкты кат- 
тоо, укуктук бирдиктерди каттоо, билим берууну каттоо, транспортту 
каттоо, кыймылсыз мулк укуктарын каттоо, автоматташтырылган сис- 
темалар: казначейства, медицина боюнча, геология жана минералдык ре
сурстар боюнча) енукту.

Бирок, мамлекеттик органдар маалыматтык-байланыш системаларын 
оздорунун муктаждыктарына тана карай бири-биринен коз карандысыз жана 
езунче тузушкон. Бул олуттуу каржылык жана материалдык каражаттарды 
чыгымдоо менен коштолгон, бирдиктуу коопсуздук саясаты жок болгон, 
ведомстволор аралык жана региондор аралык оз ара кызматташтыкты уюш-
туруу койгойлору болбой койгон жок.

Электрондук екметту тузуу, ведомстволор аралык электрондук ез ара 
аракеттенуу жана башка иштердин бирдиктуу стандарттарын иштеп чыгуу 
ишин координациялоону жакшыртуу учун 2014-жылы КР вкмету электрон
дук башкаруу Борборун тузгон. Ошол эле жылы 2014-2017-жылдары элект
рондук башкарууну ("электрондук вкмвт ") киргизуу боюнча КР бкмотунун 
Программасы кабыл алынган.28

Бул Программаны ишке ашыруу боюнча аракеттердин Планы
гемонку багыттарды камтыган:

1. Пайдалуу жана жеткиликтуу кызматтар;
2. Ишенимдуу жана жеткиликтуу инфраструктура;
3. Натыйжалуу жана бардыгына бирдей Мамлекеттик Маалымат Сис-

темасы;
4. Даярдыктан откон кадрлар (мамкызматкерлер) жана окуудан откон 

пайдалануучулар (калк)\
5. Жагымдуу ченемдик-укуктук база;
6. МБТ чечимдеринин каржылык негиздуусу жана натыйжалуулугу;
7. Демократиялуу жана ачык башкаруу органдары;
8. Программаны натыйжалуу башкаруу жана анын аткарылышын кезе-

молдоо.
Программада 2017-жылга 26 мамлекеттик кызмат керсотуулерду элект

рондук форматка которуу мерчемделген.
0зунун ишинин ачык-айкындуулугун камсыз кылуу максатында дээр- 

лик бардык мамлекеттик органдардын Интернетте оздорунун веб-сайттары

28 КР бкметунун 2014-жылдын 17-ноябрындагы № 651 токтому.
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бар. Алар ар кандай маалыматтык кызмаггарды керсотет. Мисалы, Каржы 
министрлигинин порталында (okmot.kg) кун сайын онлайн интерактив- 
дуу режиминде: мамлекеттик бюджеттин керсеткучтеру {budget.okmot.kg)', 
учурдагы мамлекеттик сатып алуулар жана алардын катышуучулары 
{zakupki.okmot.kg)', елкенун аймактарынын жергиликтуу бюджеттери женун- 
дв маалыматтар менен (map.okmot.kg) таанышса болот.

Мамлекеттик органдардын ачык жана жооптуу ишин камсыз кылууга
2014-жылы КР "Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби" женунде 
мыйзамына киргизилген езгертуулор жана толуктоолор багытталган, ал 
боюнча мамлекеттик органдар 14 кундун ичинде жарандардын электрондук 
кайрылууларын кароо жана жооп беруу милдеттендирилген.

Электрондук вкмет коррупцияга карты туруунун натыйжалуу ыкмасы. 
Маселен, КР Каржы министрлигине электрондук сатып алуулар системасын 
киргизуу тендерлерди откеруу процессии стандартташтырууга алып келди, 
бюрократиялык кийгилишуулерду азайтты, кабыл алынган чечимдердин 
калыстыгына кепилдик берди жана сатып алууларды откеруу процессии 
ачык-айкын кылды. Сунуштарды алдын ала баалоо этабында сатып алуучу 
менен сатуучунун ортосундагы байланыштарды жоюу жана баалагандан 
кийин сатып алуулардын калыстыгына кепилдик кылат жана коррупциянын 
мумкунчулуктерун бир кыйла темендетет. Бардык маалыматтарды толугу 
менен камтыган тендердик документтер вебсайтта сакталат жана кызыкдар 
сатуучулар акысыз кечуруп алса болот.

Кыргыз Республикасында электрондук екметту тузуу жана электрондук 
башкаруу технологияларына етууну тездетуу боюнча куч аракеттерди 
бириктируу учун 2016-жылы Транспорт жана байланыш министирлиги, КР 
вкметуне караштуу Мамлекеттик байланыш агенттиги жана КР вкметунун 
электрондук башкаруу Борборунун тиешелуу белумдерунун базасында жа- 
цы мамлекеттик орган — Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюн
ча мамлекеттик комитет тузулген.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу системасын жакшыр- 
туу боюнча иштер башка багыттарда даты жургузулууде. Узак меенеттуу 
келечекте бийликтин борбордук мамлекеттик органдары улуттук прог- 
раммаларды, саясатты жана мыйзамдарды, тышкы саясат жана борбордук 
бюджеттин кирешелерин белуштурууну иштеп чыгууда жооптуу болору 
корунуп турат. Аткаруучу милдеттердин копчулугу жергиликтуу мамлекет
тик органдардын жана жергиликтуу жамааттар тарабынан шайлануучу жана 
кеземелденуучу Ж 0Б органдарына етупгу керек.

• Кыскача корутундулар:

1. Мамлекеттик башкарууну реформалоо термини административдик реформа 
термининен кыйла кененирээк, ал мамлекеттик бийликтин аткаруу бутагынын орган- 
дарынын ишин, анын функцияларын, формаларын жана ишинин методдорун уюшту- 
рууну жакшыртуу боюнча иш-чаралардын комплексин тушундурет. Мындай рефор-
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малардын зарылдыгынын негизги себеби аткаруу бийлик органдарынын, ошондой 
эле мамлекеттик башкаруу системасынын глобалдык чакырыктарга натыйжалуулугу 
томендугунде болуп саналат.

2. 1990-жылдардын башында КР административдик реформалар негизинен баш- 
аламан мунезго ээ болгон жана утурумдук маселелерди чечууге, экономиканы ре- 
формалоого багытталган, кийинки жьшдары мамлекеттик башкаруунун заманбап 
методдорун киргизуу максатында системалуу реформаларды иш жузуне ашыра баш-
ташкан.

3. Азыркы учурда КР мамлекеттик башкарууну реформалоо бийликти жана 
мамлекеттик башкарууну саясий модернизациялоо, борбордук жана жергиликтуу 
децгээлдерде аткаруу бийлигинин органдарынын ашыкча кайталоочу белумдорун 
жоюу, мамлекеттик кызматтарды керсетуу функцияларын оптималдаштыруу жана 
алардын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу, электрондук башкарууну киргизуу 
менен байланыштуу.

4. КР административдик-аймактык тузулунгун реформалоо мамлекеттик башка- 
рууну реформалоонун абдан курч маселелеринин бири бойдон калууда. Мамлекет
тик башкаруунун аймактык системасын кайра уюштуруу, уч баскычтуу системага 
отуу элдин маданий-тарыхый баалуулуктарынын турлерунун бири катары елкенун 
административдик-аймактык белунуу схемасын сактоого тийиш.

5. Коррупцияга каршы турууга абдан кеп куч жумшалууда. Бирок, бир катар 
чуулгандуу антикоррупциялык иштерге, коррупцияга каршы туруучу бир нече бор- 
борлорунун иш-аракеттери, мыйзамдарга езгертуулер жана толуктоолор киргенине 
карабастан жарандар жана эл аралык уюмдардын пикири боюнча коомдун ар турдуу 
чейрелерунде коррупциянын децгээлинин олупуу кыскарышы (бизнес, кызматтар
ды керсетуу, иш менен камсыз кылуу, сот адилеттиги ж. б.) али боло элек

6. Кыргыз Республикасында административдик реформаны жургузуунун маа- 
нилуулугун коомдо жана мамлекеттик бийлик органдарында жалпы тунгунуу болго- 
нуна карабастан, азыркы учурда ар тараптуу программа же административдик рефор- 
малардын стратегиясы жок. Ошондой эле, административдик реформа боюнча иш 
чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча туруктуу иштеген бирдиктуу 
мамлекеттик орган жок. Азырынча бул иш ар кандай убактылуу комиссияларды жана 
коомдук кецештерди тузуу жолу менен аткарылып келе жатат. Мындай жагдай атал- 
ган тармактын ар турдуу катышуучуларынын аракеттерин бириктируу, узгултуксуз- 
дугун жана бир мезгилде иштеесун камсыз кыла албайт.

7. Мамлекеттик кызмат керсетуулердун бирдиктуу тизмесин тузуу коомдук 
муктаждыктарды жана стандарттарды жана мамлекеттик кызмат керсетуулердун 
административдик регламенттерин иштеп чыгууда, ошондой эле мамлекеттик орган
дардын жана алардын кызмат адамдарынын ишинин натыйжалуулугун баалоодо 
жацы сапаттуу ыкмаларды колдонууда мамлекеттик органдарынын ишинин ете маа- 
нилуу багыттарын аныктоого мумкундук берди.

• Жацы терминдер жана тушунукгер:
Административдик реформа 
Административдик регламент 
Аутсорсинг 
Деконцентрация 
Децентрализация
Мамлекеттик жана муниципалдык 
кызматтарды корсвтуу Борбору

Мамлекеттик башкаруунун на-
т ыйжалуулугу
Мамлекеттик башкарууну рефор
малоо
Мамлекеттик кызмат кврсв- 
туунун стандарты 
Статс-катчы
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Жацы мамлекеттик менеджмент 
мамлекеттик кызматтарды квр- 
сетуу порталы
Мамлекеттик кызматтарды кор- 
свтуунун регламента

Коомдук байкоочу кецеш 
Электрондук вкмот 
Функционалдык талдоо 
Мамлекеттик башкаруунун 
натыйжалуулугу

•  Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары:

1. «Административдик реформа» тушунугун кандайча тушундурууге болот?
2. Кыргызстанда административдик реформанын негизги себептерин атагыла?
3. КР мамлекеттик аппаратты реформалоонун негизги багыттары кайсылар.
4. Эгемендуулукту алгандан бери Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу систе- 

масын реформалоонун кайсы негизги баскычтарын болуп керсетсо болот?
5. Эмне учун аймактык мамлекеттик башкарууну реформалоо жай ишке ашып 

жатканын тушундургуло?
6. Эмне учун мамлекеттик кызматтарды керсетуу системасын реформалоо мук-

таждыгы келип чыкты? Бул тармакта конкреттуу турде эмне ишке ашканын 
атагыла.

7. Административдик реформанын ийгиликтуу журушун, анын натыйжалуулу- 
гун кандайча бааласа болот?

Адабият:

1. 2018-2040-жылдары Кыргыз Республикасынын енуктуруунун Улуттук стра- 
тегиясы.

2. 2013-2017-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу енукту- 
руунун стратегиясы.

3. Кыргыз Республикасында административдик-аймактык реформанын Кон- 
цепциясы. КР ©кметунун 2012-жылдын 23-мартындагы № 198 токтому.

4. КР «Мамлекеттик органдардагы коомдук кенештер женунде» мыйзамы.
2014-жыл, 24-май № 74.

5. КР Президентинин «Бийлик органдарында саясий жана системдуу корруп- 
циянын себептерин жоюу боюнча чаралар женунде» 2013-жылдын 12 нояб- 
рындагы Жарлыгы.

6. КР ©кметунун 2016-жылдын 17-июлундагы "Кыргыз Республикасынын 
аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын, Бишкек жана Ош шаарла- 
рынын мэрияларынын жана алардын жетекчилеринин, Кыргыз Республика
сынын ©кметунун областтардагы ыйгарым укуктуу екулдерунун ишин 
баалоо женунде" № 329 токтому.

7. КР ©кметунун 2014-2017-жылдары электрондук башкарууну («электрондук 
вкмвт») киргизуу боюнча Программасы. КР ©кметунун 2014-жылдын 
17-ноябрындагы № 651токтому.

8. Шадыбеков К. Б., Третьяков А. В., Мурзаев С. К., Канарова А. А. Оптимиза
ция системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Кыргызской Республике (теория и практика). Уч. пособие. Под общ. ред. Н.
С. Момуналиева. Б.: 2015 г. -4 1 6  с.

9. Шадыбеков К. Б., Третьяков А. В., Мурзаев С. К. и др. Оценка эффективности 
деятельности государственных органов в Кыргызской Республике (методика 
и практика). Под общ. ред. Н. С. Момуналиева. Б.: 2015 г. -  248 с.
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II велум
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТУУ 

0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУСУ

4-глава

ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУНУН 
УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

Главанын мазмуну:
1. Жергиликтуу вз алдынча башкаруунун калыптануусу жана внугуусу;
2. Жергиликтуу вз алдынча башкаруунун конституциялык негиздери;
3. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу женунде мыйзамдар;

• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктер;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. Жергиликтуу вз алдынча башкарууну калыптануусу 
жана енугуусу

1991-жылдан тартып Кыргызстан, административдик-командалык баш
каруу системасынан жана социалисттик экономикадан рыноктук принцип- 
терге негизделген экономикага оор етууну жузеге ашыра баштады. 0лке 
эгемендуулукке ээ болду жана мамлекеттик курулуштун жана мамлекетти 
башкаруунун жацы системасын тузуу боюнча татаал жолго тушту.

1991-1996-жылдардын ичинде енер жай ендурушу 63,7%га, айыл чарба 
вндурушу 83,3%га темвндеду, капиталдык чыгымдар 85%га кыскарган. Де- 
мек, жагымсыз экономикалык жагдайдын начарлоосу калктын жашоо дец- 
гээлине таасирин тийгизген жана олуттуу квйгей болуп калды. Бул мезгилде 
жакырчылыктын керсеткучу 57,3%ды тузген (1997-жылдын маалыматта- 
ры), калктын сатып алуу жендему, езгвче айыл жерлеринде, олуттуу кыс
карган.

Мындай жагдайда, Кыргыз Республикасынын Президента, Жогорку 
Кецеши жана вкмоту Жогорку Кецешке борбордон башкарууну децентрали- 
зациялоону жана жер-жерлерде жергиликтуу оз алдынча башкарууну енук- 
туруу боюнча олуттуу колдоо керсетушту. Адам ресурстарын даты жана 
жергиликтуу капитал катары езун-езу жвнге салуучу уюмдарды тузуу аркы- 
луу жергиликтуу потенциалды интенсивдуу пайдалануу зарылдыгы белги- 
ленди. Республиканын бкмету бул жараян олкеде социалдык жана экономи-
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калык кризистен чыгуу учун маанилуу каражаттарынын бири катары эсеп- 
теген.

Кыргызстанда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун калыптанышын 
жана енугушун 4 тарыхый баскычка белууге болот: 1-баскыч -  1991-жылдан 
2001-жьшга чейин; 2-баскыч -  2002-жылдан 2005-жылга чейин; 3-баскыч -  
2006-жылдан 2010-жылга чейин; 2011-жылдан 2018-жылга чейин 4-баскыч.

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу система- 
сын: жергиликтуу кецештер жана алардын аткаруучу органдары; аймактык 
коомдук ез алдынча башкаруу органдары; элдик курултайлар; жарандардын
чогулушу жана жыйындары; калктын езу тарабынан тузулген башка орган- 
дар тузушет.

Бул теманы изилдееде енугуунун 1991-2001-жьшдары жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук базасы негизинен Кыр
гыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана буйруктары аркы- 
луу тузулгендугун эстен чыгарбашыбыз керек. Буга Кыргыз Республикасы
нын Президенти тарабынан кабыл алынган 50 ченемдик укуктук актылар 
далил болуп берет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун калыптанышынын жана енугу- 
шунун биринчи баскычы женунде сез кылып жатып жергиликтуу ез алдын
ча башкаруу системасынын генезиси Кыргыз Республикасынын 1991-жыл- 
дын 31-августунда кез карандысыздыгы жана эгемендуулугу жарыяланган 
кунден тартып баштала тургандыгын белгилей кетуу керек. 1991-жылдын 
19-апрелинде КР "Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча баш
каруу женунде" мыйзамын кабыл алуу менен республикада жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун укуктук базасын тузуу жараяны башталган. "Кыргыз
стан Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде" Мыйза- 
мына ылайык, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органда
рынын -  эл депутаттарынын жергиликтуу советтеринин енугуусун женге 
салуучу эрежелер тузулду. Айыл-кыштактардын, шаарлардын, райондордун 
жана облустардын жергиликтуу кецештерине жергиликтуу ез алдынча баш
каруунун екулчулуктуу органдарынын тиешелуу иш милдеттери жана ыйга- 
рым укуктары берилди.

Бирок 1992-жылдын 4-мартында Мыйзам жацы редакцияда кабыл алы- 
нып, эми ал "Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде" деп аталган. Бул 
мыйзам актысы менен бардык аткаруу бийлиги жергиликтуу советтерден 
жацы тузулген мамлекеттик органдарга -  жергиликтуу мамлекеттик адми- 
нистрацияларга еткерулуп берилген. Райондордун жана облустардын дец- 
гээлинде мамлекеттик бийликтин аткаруу бутагын жер-жерлерде алып ба- 
рышкан жергиликтуу мамлекеттик администрациялар тузулген. Бул инсти- 
тутту -  жергиликтуу мамлекеттик администрацияны тузуу менен жергилик
туу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органдарынын ролу жана орду 
кыйла темондеду.
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Мыйзам жергиликтуу бийлик систсмасын уюштуруунун дуалист- 
гик принцибин киргизген. Ал темендегудей болгон:

а) жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынан «жергиликтуу ке
цештер, аймактык коомдук ез алдынча башкаруу органдары, ошон- 
дой эле жергиликтуу референдумдар, жарандардын жыйналыштары, 
тузден-туз демократиянын башка формалары» кирген;

б) тийиштуу аймактарда мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарынан 
-  жергиликтуу мамлекеттик администрациялар кирген.

Жергиликтуу мамлекеттик администрациялар институтун киргизуу 
жергиликтуу советтердин ыйгарым укуктарын бир топ чектеген. Бирок Ж 0Б 
органдарынын ыйгарым укуктарын чектее керек болчу. Анткени, колле- 
гиалдуулук негизде аракеттенуу менен жергиликтуу советтер натыйжалуу 
чечимдерди кабыл алууга аракеттерин топтой алган эмес. Мындан тышкары, 
советтердин устунен коммунисттик партиянын узак меенеттуу камкордугу 
бул органдардын демилгесин баскан, ез алдынча иш тажрыйбага ээ болуу 
учун мумкунчулук берген эмес. Ошондуктан, жергиликтуу маанидеги масе- 
лелерди чечуу учун толук жоопкерчиликти ала алган орган тузуу керек
болгон.

1993-жылдын 5-майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын би
ринчи Конституциясы алгачкы жолу конституциялык децгээлде жергилик
туу ез алдынча башкаруу институтун бекиткен.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 1-беренесинин 6-пунк- 
тунда "КР жарандары ... жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына ез 
екулдерун шайлашат" -  деп белгиленген. Кыргыз Республикасында мамле
кеттик бийлик: "мамлекеттик бийлик жана жергиликтуу ез алдынча башка- 
рууну белуштуруу" (КР Конституциясынын 7-бер.) принцибинде негиздел- 
ген. 1993-жылдын Конституциясында жергиликтуу ез алдынча башкарууга
5 беренеден турган 7-белум арналган.

1996-жылдын 10-февралында жалпы элдик референдумда КР Конститу
циясынын жацы редакциясы кабьш алынган. КР Конституциясынын жацы 
редакциясынын жацычылдыгы Ж 0Б органдары коммуналдык мулкке ээлик 
кылуу, колдонуу укугу конституциялык норма катары бекигендигинде жа- 
тат. Ошондой эле, Ж 0Б органдарына зарыл болгон каржылык жана башка 
каражаттарды еткеруп беруу менен бирге, айрым мамлекеттик ыйгарым
укуктар берилиши мумкун деп табылган.

Мындан кийин 1998-ж., 2003-ж., 2007-ж., 2008-ж. жана 2010-2016-жыл- 
дары конституциялык реформалар жургузулду. Кээ бир нерселерди эске ал- 
баганда, бул жылдардагы КР Конституциясынын жацы редакцияларында 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу маселелерин женге салган эрежелер 
олуттуу езгерууге дуушар болгон жок. 2010-жылдын 27-июнундагы КР 
Конституциясында иш-аракетттеги мурдагы Конституциялардагы редакция- 
ларга салыштырганда жергиликтуу ез алдынча башкаруу маселелери боюнча 
бир катар маанилуу езгертуулер орун алганын баса белгилей кетуу керек.
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Бул езгертуулерду кийинки белумде, "Жергиликтуу ез алдынча башка- 
руунун уюштуруу-укуктук негиздери" белумунде карайбыз.

Республиканын борбору Бишкек шаарында жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу 1994-жылдын 16-апрелиндеги КР "Кыргыз Республикасынын бор- 
борунун статусу женунде" Мыйзамына ылайык 1994-жылы киргизилген. 
Республиканын шаарларында негизги реформа 1998-жылдан тартып 
2001-жылга чейин ошол мезгилде иштеп жаткан шаардык мамлекеттик ад- 
министрацияларды жоюунун негизинде журген. Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу Ош шаарында КР "Ош шаарынын статусу женунде" (2003-жыл) 
Мыйзамына ылайык 2003-жылы киргизилген. Шаардык мамлекеттик адми- 
нистрациялардын базасында мэриялар тузулуп, аларды шаардык мамлекет
тик администрациялардын башчьшарын алмаштырган мэрлер жетекте- 
ген. Шаарларда жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу орган- 
дары -  шаардык кенештер иштей баштады.

Буга чейин биз 1991-2001-жылдары Ж 0Б енугуусунун укуктук базасы 
негизинен Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктары жана буй- 
руктары аркылуу тузулген деп белгилегенбиз. 1991-жылдан 2001-жылга че- 
йинки мезгил ичинде мамлекеттик башкарууну борбордон ажыратуу жана 
Ж 0Б енуктуруунун гана маселелери боюнча КР Президентинин 50ге жакын 
жарлыктары жана буйруктарды кабыл алынган. Ушул эле мезгил ичинде 
1991-жылдагы "Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башка
руу женунде" биринчи мыйзамына: 1991-жылдын 19-декабрында, 1992-жыл- 
дын 4-мартында, 1992-жылдын 3-июлунда, 1992-жылдын 17-декабрында, 
1994-жылдын 27-майында, 1998-жылдын 21-январында езгертуулер жана 
толуктоолор киргизилген.

Ошол убактагы маанилуу окуялардын бири бул мыйзам жогору турган 
аймактык децгээлдеги екулчулуктуу органдарынын саясий эркинен жерги
ликтуу советтердин тик кез карандылыгын жойгон эле.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктурууде Кыргыз Республика
сынын Президентинин 1994-жылдын 18-августунда "Кыргыз Республика
сында жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын реформалоо женунде" 
Жарлыгын кабыл алуу жацы дем берди. Бул Жарлык менен башкаруу сис- 
темасын реформалоо, айьш-кыштактарда жана шаарларда жергиликтуу жа- 
мааттардын денгээлинде жергиликтуу ез алдынча башкаруунун натыйжалуу 
принциптерин ишке ашыруу белгиленген.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1996-жылдын 20-мартын - 
дагы "жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын ролун жана жоопкер- 
чилигин кучетуу тууралуу" жарлыгынын кабыл алынышы менен биринчи 
жолу жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу-тескеечу органдары 
катары айыл екмету тузулген.

Бул Жарлыкка ылайык жергиликтуу кенештер биринчи жолу айылдын 
жерлерин жана социалдык инфраструктураларынын объектилерин паспорт-
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тоштуруу, калкты коомдук-калыбына келтируу иштерге тартуу, коомдук 
тартипти сактоону уюштуруу жана жергиликтуу маанидеги курч милдеттер- 
ди чечуу учун бюджеттен тышкаркы каражаттарды тузуу маселелери боюн
ча мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча конкреттуу 
укуктарга ээ болушкан.

Жарлык жары аткаруучу-тескеечу органдарды -  айыл екметун тузуу 
жолу менен айылдык жана посёлкалык кецештердин децгээлинде бийлик- 
чил-башкаруу мамилелерин тартипке салган.

Ошентип, айыл екмету -  аткаруучу-тескеечу орган катары Ж 0Б ез ал
дынча институту болуп калды. Бирок, КР 2006-жылдын 12-январындагы 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация женунде" мыйзамына езгертуулерду кабыл алганга чейин айыл 
екметунун башчысы бир убакта Ж 0Б екулчулуктуу органын -  жергиликтуу 
кецешти жана аткаруучу-тескеечу органды -  айыл екметун жетектеп келген. 
Бул укукту айыл екметунун башчысы КР Президентинин 2001-жылдын 
17-мартындагы № 28 Жарлыгына ылайык жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
аймагынын жогорку кызмат адамы катары -  жергиликтуу ез алдынча баш
каруунун башчысынын статусун алган.

Кыргыз Республикасынын 0кметунун 1996-жылдын 24-апрелиндеги 
"Кыргыз Республикасынын аймагында Ж 0Б аткаруучу-тескеечу органы 
айыл екметун (айыл башкаруу) тузуу женунде" № 187 токтомуна ылайык КР 
айылдык жана посёлкалык кецештеринин негизинде аткаруучу-тескеечу 
органдар -  айыл екмету (айыл башкаруу) тузулген.

Айыл екметунун башчысы айылдык жана посёлкалык кецештердин ай
магында башкы кызмат адамы катары эсептелген. Айыл екметунун башчы
сы кызмат орду тиешелуу кецештин терагасы кызматы менен коштолуп 
турган. Айыл екметунун башчысы райондук (шаардык) кецештин терагасы 
жана айылдык, посёлоктук кецештин депутаттарынын макулдугу менен ра
йондук (шаардык) мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан да- 
йындалган. 2001-жылдан гана тартып елкеде айыл екметунун башчысын 
жалпы, жашыруун, бирдей жана тике шайлоо аркылуу 4 жылдык меенетке 
шайлай баштады. Шайланган айыл екметунун башчысы мурдагыдай эле 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу, ошондой эле аткаруу 
органдарын жетектеген.29 2007-жылдын 23-октябрындагы Кыргыз Респуб
ликасынын Конституциясынын жана КР 2008-жылдын 29-майындагы "Жер
гиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик админис
трация женунде" мыйзамынын тиешелуу нормалары айыл (посёлок) кеце- 
шинин терагасынын жана аткаруучу-тескеечу органынын -  айьш екметунун 
башчысы кызматгарын айкалыштырууну токтотгу.

29 Шадыбеков К. Б., Ганиева Т. И. Муниципальное право Кыргызской Республики: Учебник. 
2011 ,- 61 б.
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Эгемендуу Кыргызстандын енугуусунун биринчи он жылында саясий 
жана социалдык-экономикалык жашоосунда, Ж 0Б тармагын да камтыган 
олуттуу озгеруулер болду. Конституциялык негиздердин жана КР Президен- 
тинин 1994-жылдын 18-августундагы "Кыргыз Республикасында жергилик- 
туу ез алдынча башкарууну реформалоо женунде" Жарлыгынын нугунда 
башталган Ж 0Б реформалоону максаттуу ишке ашырууда Ж 0Б калыпта- 
нышы жана енугушу учун бекем пайдубал тузулген.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1994-жылдын 22-сентябрын- 
дагы Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюш- 
туРУУнун негиздери женунде" Жобону бекитуу тууралуу” Жарлыгы жерги
ликтуу ез алдынча башкаруунун жацы концепциясын бекитууде маанилуу 
ролду ойногон.

Айыл жергесинде ез алдынча башкаруунун кептеген уюштуруу-укук- 
тук кейгейлерун чечууде КР Президентинин 1996-жылдын 20-мартында 
жарык керген "Жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын жана жер
гиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын ролун жана 
жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча чаралар женунде" Жарлыгы маанилуу 
ролду ойногон.

Ушул Жарлыкка ылайык биринчи жолу айрым мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды жузеге ашыруу учун Ж 0Б органдарына конкреттуу укуктар бе- 
рилген, губернатордун институту киргизилген, жерди жана айылдын социал- 
дык инфраструктураларынын объектилерин паспорттоштуруу, калкты коом- 
дук-калыбына келтируу иштерине тартуу, коомдук тартипти сактоону уюш- 
ТУРУУ жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун актуалдуу маселелерин 
чечуу учун бюджеттен тышкаркы фонддорду тузуу маселелери чечилген. 
Мындан тышкары, Жарлык республиканын айылдык жана посёлкалык ке- 
нештеринии денгээлинде бийликчил-башкаруу мамилелерин иретке салды.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 1997-жылдын 12-майындагы 
Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын 

мамлекеттик колдоо керсетуунун Программасы жана жергиликтуу ез ал
дынча башкарууну реформалоонун негизги багыттары женунде" Жарлыгы 
езгече мааниге ээ, анын негизинде КР 0кмету тарабынан иштелип чыккан 
жогоруда аталган Программа жана Негизги багыттар бекитилген. Негизги 
милдет катары КР жергиликтуу ез алдынча башкаруунун уюштуруу-укук- 
тук жана материалдык-каржылык базасын енуктурууну аныктоо болгон.

Кыргыз Республикасында Ж 0Б андан ары енуктуруу, жергиликтуу жа- 
мааттардын жашоо ишмердигин камсыз кылууда анын органдарынын ролун 
жана жоопкерчилигин жогорулатуу, бийлик уюштуруунун демократиялык 
негиздерин бекемдее, ошондой эле Ж 0Б екулчулуктуу органдарынын кура- 
мынын санын кебейтуу боюнча жергиликтуу кецештердин сунуштарын кол
доо максатында КР Президентинин 1999-жылдын 2-августунда “Кыргыз Рес
публикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу женунде" 
Жарлыгы чыккан. Ушул Жарлык менен 1999-2001-жылдарга Кыргыз Рес-
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публикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу Концепциясы 
бекитилген жана жергиликтуу кецсштин депутаттарынын курамынын санда- 
ры белгиленген.

Кыргыз Республикасынын 0кмету тарабынан 1999-жылдын 12-авгус- 
тунда " Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну ан
дан ары енуктуруу женунде" КР Президентинин Жарлыгын ишке ашыруу 
тууралуу" № 439 токтом кабыл алынган. КР 0кметунун ушул токтомуна 
ылайык Ж 0Б андан ары енуктуруу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу учун 
жумушчу топ тузулген.

Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик 
ведомстволордун, жергиликтуу мамлекеттик администрациялардын, Ж 0Б 
органдарынын ишин жакшыртуу максатында КР Президентинин 2001-жыл- 
дын 17-январында “Аткаруу бийлигинин органдарынын жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын жарандардын арыздары жана даттануу- 
лары менен иштеену мындан ары жакшыртуу боюнча чаралар женунде" 
Жарлыгы чыккан.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишинин сапатын 
жакшыртуу, ошондой эле, аймактык жана коомдук ез алдынча башкаруу 
органдарынын жигердуулугун жана демилгелерин, алардын ролу, кичи ай- 
мактардын калкынын кунумдук жашоосунун кейгейлерун чечууде алардын 
ролун, ез алдынчалыгын жана жоопкерчилигин, эл бийлигинин жана жерги
ликтуу ез алдынча башкаруунун негиздерин жакшыртууда, жергиликтуу 
маанидеги иштерди башкарууда жергиликтуу жамааттардын ролун жогору
латуу жана жергиликтуу бийликтин аткаруучу-тескеечу органдарынын 
ишин чыныгы демократиялык кеземелдеену орнотууда, жергиликтуу баш
каруу системасын иретке келтирууде КР Президентинин темендегу Жар- 
лыктары чоц мааниге ээ болгон:

-  «Кыргыз Республикасынын айыл жергесиндеги жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу органдарын ченемдик укуктук актылар менен камсыз кылуу 
боюнча чаралар женунде»;

-  «Кыргыз Республикасында аймактык коомдук ез алдынча башкаруу 
органдарынын ролун жана жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча чаралар 
женунде»;

-  «Кыргыз Республикасынын жергиликтуу жамааттарынын екулдеру- 
нун элдик курултайларынын жергиликтуу маанидеги иштерди башкарууда 
ролун жогорулатуу чаралары женунде»;

-  «Кыргыз Республикасынын облустук маанидеги шаарларында жерги
ликтуу ез алдынча башкарууну уюштуруунун негиздери женунде».

Кыргыз Республикасынын Президентинин "Кыргыз Республикасынын 
областтык баш ийуудегу шаарларында жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
уюштуруунун негиздери женунде" Жарлыгына ылайык, Ош, Жалал-Абад, 
Талас, Балыкчы, Сулукту, Кара-Кел, Кызыл-Кыя, Майлуу-Суу жана Таш- 
Кемур шаарларына жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана мамлекеттик

1299 — 113



ыйгарым укуктарды беруу принциптеринин негизинде жергиликтуу маани- 
деги маселелерди башкарууну жузеге ашыруу учун аларга укуктар берилген.

Бул шаарларда шаардык оз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескоочу 
органдары -  мэриялар тузулду, алар коллегиялуу органдардан -  аткаруу 
комитетинен жана мэриянын аппаратынан турган. Кабыл алынган чаралар- 
дын натыйжасында 2001-жылы Республиканын бар дык калктуу пунктарын 
(айыл, посёлок ж ана шаар) Ж 0Б принцибине которуу процесси аяктаган.

Кыргыз Республикасында жакырчылыкты жоюуда жана социалдык мо- 
билизациялоодо чакан насыялоо институтун енуктуруудегу оц тажрыйбаны 
эске алуу менен жана чакан насыялоо системасын онуктуруу учун жагымдуу 
шарттарды тузуу, адилеттуу экономикалык осушке комок корсотуу, жакыр
чылыкты кыскартуу жана калкты иш менен камсыз кылууну жогорулатуу 
максатында КР Президента “Кыргыз Республикасында чакан насыялоо сис
темасын онуктуруу боюнча чаралар жонунде” Жарлыкка кол койду.

Бул жарлыктарды ишке ашыруу башкаруу органдарынын ишине жацы 
туртку берген жана республикада жергиликтуу ез алдынча башкарууну кый- 
ла жакшыртууга жана онуктурууго мумкундук берди.

Кыргыз Республикасынын Президентинин "Жергиликтуу маанидеги 
иштерди башкарууда Кыргыз Республикасынын жергиликтуу жамааттары- 
нын окулдорунун элдик курултайларынын ролун жогорулатуу боюнча чара
лар жонунде" Жарлыгын ишке ашыруунун алкагында жергиликтуу оз 
алдынча башкаруу органдарынын ишине калкты кобуроек тартуу максатын
да 2001-жылдын аягына чейин республиканын айыл-кыштактарында, шаар- 
ларында жана райондорундо 90 000 ашуун делегаттар катышкан элдик 
курултайлар еткорулду.

2001-жылдын орто ченинде олкенун дээрлик бардык шаарлары, айыл- 
кыштактары (13 ш аардык муниципалитеттер, 12 шаар башкармалыгы ж а
на 472 айыл кецештери вздврунун  аткаруу органдары  — айыл вкм вт т вру  
менен, ош ондой эле 6758 аймактык коомдук вз алдынча башкаруу органда
ры ) жергиликтуу оз алдынча башкаруунун принциптеринде иштеп калыш- 
кан. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2001-жылдын 2-майындагы 
"Кыргыз Республикасынын областтык баш ийуудегу шаарларында жерги
ликтуу оз алдынча башкарууну уюштуруунун негиздери жонунде" № 153 
Жарлыгынын кабыл алынышы менен гана областтык баш ийуудегу калган 
12 шаарлар Ж 0Б принциптерине которулган. Ошентип, 2001-жылдын 2- 
майынан тартып Кыргызстандын 1836 айыл-кыштактары жана шаарлары 
Ж 0Б принциптеринде иштеп калышкан.

Ошентип, Ж 0Б енуктуруунун биринчи баскычында (1991-2001-ж.ж.), 
жергиликтуу оз алдынча башкаруу жонунде мыйзам, КР Президентинин 
жарлыктары, КР Окмотунун токтомдору жана башка ченемдик укуктук ак- 
тылар Ж 0Б борбордон ажыратуу жана онуктуруу ишинде корунуктуу ролду 
ойногон, бул элдик бийлик институтунун мыйзамдык жана ченемдик укук
тук базасын олуттуу бекемдеген.
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Жергиликтуу оз алдынча башкарууну енуктуруунун экинчи баскычы 
(2002-2005-ж .ж .) базалык мыйзамдарды кабыл алуу, укуктук негиздерди 
калыптандыруу жана КР жергиликтуу оз алдынча башкарууну онуктуруу 
жагында, ошондой эле ар турдуу эл аралык уюмдардын, алардын ичинде 
БУУ0П, ЮСАИД «Урбан Институт», ТАСИС, Ханс Зайдель фонду, Дуйне- 
лук банк ж.б. активдуу катышуусу боюнча ото мазмундуу болгон.

Буга Кыргыз Республикасынын Президентинин 2002-жылдын 17-декаб- 
рындагы “2010-жылга чейин Кыргыз Республикасында мамлекеттик башка
рууну децентрализациялоо жана жергиликтуу оз алдынча башкарууну онук- 
гуруу” боюнча №381 Жарлыгы менен бекитилген Улуттук стратегиясынын 
кабыл алынышы колдоо болду. Ал Туруктуу адамдык енугуу боюнча (TA0) 
Улуттук Стратегиясынын КР 2010-жылга чейин енуктуруунун Комплекстуу 
пегиздеринин алкагында иштелип чыккан.

Анын негизги максаты Кыргызстанды демократиялык укуктук мамлекет 
катары таануу учун зарыл шарты катары 2010-жылга чейин мамлекеттик 
башкарууну децентрализациялоонун жана жергиликтуу оз алдынча башка
руунун натыйжалуу системасын енуктуруунун негизги багыттарын, жолдо- 
рун жана ыкмаларын аныктоо болду.

“Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну децентрализация
лоо жана жергиликтуу оз алдынча башкарууну онуктуруу” Улуттук страте- 
гиясы кабыл алынып аны ишке ашыруу боюнча аракеттердин Матрицасы 
теменку 7 багыттарды камтыган:

1. Натыйжалуу укуктук базаны калыптандыруу;
2. Саясий, административдик реформалар жана жергиликтуу оз алдынча 

башкаруу органдарына мамлекеттик колдоо;
3. Экономикалык жана каржылык децентрализацияны жургузуу;
4. Муниципалдык кызматты калыптандыруу жана кадр ишин жак- 

шыртуу;
5. Социалдык мобилизация жана адам потенциалын онуктуруу;
6. Жарандык коомду бириктируу;
7. Стратегияларды ишке ашыруунун механизмдери.

Мамлекеттик башкарууну борбордон болуу жана жергиликтуу оз ал
дынча башкарууну онуктуруу Улуттук стратегиясын II баскычта ишке ашы
руу белгиленген:

1- баскыч: 2003-2006-жылдары КР айыл жерлеринде жана шаарларын
да, анын ичинде облустук маанидеги шаарларда, Ж 0Б реформалоону буту- 
руу. Айыл-кыштактарда, шаарларда Ж 0Б реформалоону ишке ашыруу жана 
улантуу;

2- баскыч: 2007-2010-жьшдары -  мамлекеттик башкарууну борбордон 
ажратуу жана жергиликтуу оз алдынча башкарууну енуктуруунун бекем 
укуктук базасын тузуу; региондук децгээлдерде мамлекеттик жана муници
палдык башкарууну реформалоону комплекстуу аяктоо жана мамлекеттик 
башкарууну борбордон ажыратуу процессии оптималдаштыруу.
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Бул Стратегиянын башкы багыттарынын бири Ж 0Б енуктуруу Y4YH на_ 
тыйжалуу укуктук базасын тузуу болуп саналат. Стратегиянын алкагында 
мамлекеттик башкарууну борбордон ажыратуу жана Ж 0Б енуктуруу масе- 
лелерин женге салуу учун КР бир катар мыйзамдары кабыл алынган.

2003-жылы жергиликтуу ез алдынча башкаруунун негизги мыйзамда- 
рынын бири -  "Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономи- 
калык негиздери женунде" (2003-ж.) -  кабыл алынганына карабастан, анын 
нормалары 2005-жылы гана КР "Кыргыз Республикасынын бюджеттик укук- 
тун принциптеринин негиздери женунде КР мыйзамына езгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизуу женунде» мыйзамын кабыл алгандан кийин гана 
иштей баштаганын белгилеп кетуу керек. Ушундан тартып республикалык 
бюджет жана жергиликтуу бюджеттердин ез ара мамилелериндеги маселе- 
лер КР "Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун принциптеринин 
негиздери женунде" Мыйзамы жана КР "Жергиликтуу ез алдынча башка- 
руунун каржылык-экономикалык негиздери женунде" Мыйзамы менен жен
ге салына баштаган.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу системасы боюнча мамилелерин женге салуучу нормаларын енук- 
турген базалык мыйзам 2002-жылдын 12-январында жацы кабыл алынган 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация женунде" Мыйзамы болуп калды. Мыйзамда шаардык жана 
айылдык административдик-аймактык бирдиктердин денгээлинде жергилик
туу бийликти уюштуруунун принциптери сыпатталат, Ж 0Б органдарынын 
жана жергиликтуу мамлекеттик администрациянын ролдору жана жоопкер- 
чилиги аныкталган. Алардын иш-аракеттеринин уюштуруучулук жана укук
тук негиздери бекитилген, Ж0Б органдарынын жана жергиликтуу мамлекет
тик администрациянын ез ара мамилелеринин негиздеринин компетент- 
туулугу жана принциптери, ошондой эле жергиликтуу жамааттардын ез ал
дынча башкаруу укуктарынын мамлекеттик кепилдиктери тузулген.

Кыргызстанда ушул мезгил ичинде 496 муниципалдык тузумдер, анын 
ичинде 471 айыл екмету, республикалык маанидеги 2 шаар -  Бишкек жана 
Ош шаарлары, облустук маанидеги 11 шаар, райондук маанидеги 12 шаар 
бар болчу. Жалпысынан алганда жергиликтуу ез алдынча башкаруу орган- 
дарында 7000ге чукул муниципалдык кызматкерлер эмгектенген.

Жергиликтуу кецештердин депутаттарынын саны 8291 адамды тузген, 
алардын ичинде областтык кецештердин депутаттары -  256, райондук ке
цештердин -  1082, шаардык кецештердин -  480, айылдык жана посёлкалык 
кецештердин -  6473 тузген. Областтык, шаардык жана райондук кецештер
дин терагалары -  58, алардын ичинде областтык кецештердин терагалары -  
7, райондук кецештердики -  40, шаардык —11. Айылдык жана посёлкалык 
кецештердин терагалары - айыл екметтерунун башчылары -471 .

Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 2-февралындагы “Жергилик
туу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация
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женунде” КР Мыйзамына езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу туу- 
ралуу" № 14 Мыйзамына ылайык областтык жана райондук кецештер жоюл- 
ган. Кийинчерээк райондук кецештер калыбына келтирилген.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун учунчу баскычы 
2006-жылдан 2010-жылга чейинки мезгилди камтыйт. Бул мезгилдин ичинде 
жергиликтуу ез алдынча башкарууну андан ары енуктуруу ишинде бийлик- 
тин жигердуулугу басацдаганы байкалган. 2005-жылдагы окуялардан кийин 
олкенун жацы жетекчилиги Ж 0Б маселелерине кецул бурган эмес, бул тар- 
мактагы реформалар салыштырмалуу токтоп калган, Ж 0Б енуктуруу боюн
ча укуктук базаны мындан ары калыптандыруу жана еркундетуу боюнча 
тиешелуу чаралар кабыл алынган эмес.

Ошону менен катар, бул мезгилде КР 2006-жылдын 12-январындагы 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация женунде" Мыйзамына езгертуулер киргизилген.

Андан кийин 2008-жылдын 29-майында КР "Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде" Мыйза- 
мынын жацы редакциясы кабыл алынган. Анда КР административдик- 
аймактык бирдигинин децгээлинде жергиликтуу бийликти уюштуруунун 
принциптерин киргизген, жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жерги
ликтуу мамлекеттик администрациянын мамлекеттик бийликти иш жузуне 
ашырууда ролун аныктаган ж. б.

Бул мезгилдин маанилуу окуясы КР Президентинин 2007-жылдын 
23-июнундагы "Кыргыз Республикасында административдик-аймактык ре- 
форманы жургузуунун концептуалдуу негиздери женунде" Жарлыгынын 
кабыл алынышы болду. Жарлык боюнча советтик 4 децгээлдуу башкаруу 
системасынан 3 децгээлдуу башкарууга етуу, республикалык, областтык 
жана райондук башкаруу децгээлде мамлекеттик башкаруунун артык баш 
органдарын жоюу мерчемделген. Башкарууну реформалоо уч этапта ишке 
ашыруу пландаштырылган: биринчи этап -  2007-2008-жылдары; экинчи 
этап -  2009-2010- жылдары; учунчу этап -  2011-жыл. Ушул Жарлыкты ишке 
ашыруу 2010-жьшдагы елкеде болгон жалпыга белгилуу окуялардын кесе- 
петинен кийинкиге жылдырылган.

Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун тертунчу баскычы 
2011-жылдан 2016-жылдардын аралыгын камтыйт. Бул мезгилде жергилик
туу ез алдынча башкаруу жана аны енуктуруунун укуктук базасын енукту- 
рууде бийликтин жигердуулугу байкалат.

Ушул мезгилдин маанилуу окуясы КР 2011-жылдын 14-июлунда "Жер
гиликтуу кецештин депутаттарын шайлоо женунде" № 98 мыйзамынын ка
был алынышы болгон. Ал боюнча КР жарандарынын шайлоо укуктары жана 
алардын кепилдиктери аныкталган, жергиликтуу кецештердин депутаттарын 
шайлоону даярдоо жана еткеруу менен байланышкан мамилелерди женге 
салган. Бул мезгилдин маанилуу окуясы акыры КР "Жергиликтуу ез алдынча
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башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде" Мыйза- 
мы эки ез алдынча мыйзамдарга белунду: "Жергиликтуу ез алдынча башка
руу женунде" жана "Жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде". 
Ушуну менен Мыйзамдын "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жерги
ликтуу мамлекеттик администрация женунде" аталышына, ошондой эле 
анын мазмунуна туура келбеген тушунуктерге жана чыр-чатактарга чекит 
коюлду. 0 з  кезегинде, КР 2011-жылдын 14-июлундагы "Жергиликтуу мам
лекеттик администрация женунде" № 96 мыйзамы жергиликтуу мамлекет
тик администрацияны уюштуруу жана иштешинин тартибин белгиледи жана 
женге салды.

Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлундагы "Жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу женунде" № 101 мыйзамы административдик- 
аймакгык бирдиктин децгээлинде жергиликтуу бийликти уюштуруунун жа- 
цы принциптерин белгилеген, мамлекеттик бийликти жузеге ашырууда 
Ж 0Б ролун аныктады, алардын ишинин уюштуруучулук жана укуктук не- 
гиздерин бекемдеди, Ж 0Б органдары менен мамлекеттик бийлик органда- 
рынын ортосундагы ез ара мамилелердин компетенттуулугун жана принцип
терин тузду, жергиликтуу жамааттардын ез алдынча башкарууга болгон уку- 
гун мамлекет кепилдикке алды.

"Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчы- 
лары мыйзамда керсетулген тартипте шайланат" деген Конституциялык 
нормага ылайык 2011-жылдын 15-июлунда кабыл алынган "Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу женунде" жацы мыйзам революциядан кийинки мезгил- 
деги елкедегу езгечелуктерду эске алып Ж 0Б башчыларын шайлоо принци- 
бинен чыгып, анын функцияларын тийиштуу жергиликтуу кецештерге етке- 
руп берди.

2013-жылы КР "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына айрым 
мамлекеттик ыйгарым укуктарды еткеруп беруу тартиби женунде" мыйзамы 
кабыл алынган.

Ошол эле жылы КР 0кметунун Токтому менен 2013-2017-жылдарга 
чейин Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну енук- 
туруу Программасы кабыл алынган.30

Бул программанын негизги максаты натыйжалуу жана жоопкерчилик- 
туу Ж 0Б органдарын тузуу болуп саналат. Бул максатка жетуу учун темен- 
дегу артыкчылыктуу багыттарда комплекстуу маселелерди чечуу зарыл:

1. Ж 0Б органдарынын жоопкерчилигин жогорулатуу жана жарандар- 
дын муктаждыктарына багыттоосун оптималдаштыруу.

2. Каржылык туруктуулугун бекемдее, ресурстук базасын кецейтуу жа
на жергиликтуу экономикалык енугуу.

3. Ж 0Б органдарынын ишин уюштуруу жана укуктук натыйжалуулугун 
жакшыртуу.

30 КР вкметунун 2013-жылдын 18-декабрындагы № 678 токтому.
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2016-жылдын 30-майында КР "Мамлекеттик жарандык кызмат жана 
муниципалдык кызмат женунде" №75 Мыйзамы кучуне кирди, ал эми 
2004-жылдын 21 -августундагы КР "Муниципалдык кызмат женунде" № 165 
Мыйзам кучун жоготту. Жацы мыйзам мамлекеттик жарандык кызмат- 
гын жана муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга, уз- 
I ултуксуздукту камсыздоого, КР жарандарынын мамлекеттик органдар- 
дагы жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарындагы кесиптик 
ишинин туруктуулугун жана кез карандысыздыгын камсыз кылууга багыт- 
талган.

2015-жылы БУУ0П тузген кез карандысыз автордук топ тарабынан 
даярдалган "Адамдык енугуу тууралуу Улуттук доклад" жарыяланган. Док
лад Кыргызстанда биринчи жолу жергиликтуу ез алдынча башкарууга -  
белгилуу маселелерди чечуу учун гана тузулген башкаруу органынын сис- 
гемасы эмес, ошондой эле чейре жана адамдык енугуунун маанилуу шарты 
катары жацыча кароого мумкундук берди. Бул, БУУнун системасынын Кыр- 
I ызстандагы Туруктуу координатору А. Аванесов белгилегендей, Кыргыз
станда жергиликтуу ез алдынча башкарууну мыйзамдык жана институттук 
опуктуруу учун жацы мейкиндиктерди ачат.31

2. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
конституциялык негиздери

2010-жылы жалпы элдик референдумда Ж 0Б андан ары енугушуне 
гаасир берген КР Конституциясынын жацы редакциясы кабыл алынган.

Маселен, жацы Конституцияда темендегудей жацылыктар пайда болду.
Конституциянын сегизинчи белумунде -  “Жергиликтуу ез алдынча 

башкаруу” -  мурунку редакцияларга Караганда бир беренеге аз болгон 
("Ж ергиликт уу 03 алдынча башкаруу" Б елум унде ар дайым ж ергиликт уу ез 
алдынча башкарууну ж енге салуучу 5 берене болчу, ж ацы редакциясында  
4 гана берене бар).

Атап айтканда, КР 2010-жылдын 27-июнундагы Конституциясынын 
жацы редакциясында "жергиликтуу ез алдынча башкаруу" тупгунугу анын 
маанисин так жана толук чагылдырат, "жергиликтуу ез алдынча башкаруу" 
деген тушунуктун негизги белгилерин камтыйт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 110-беренесинде мындай 
деп жазылган: «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу -  жергиликтуу жамаат
тардын жергиликтуу маанидеги маселелерди ез кызыкчылыктарында жана 
ез жоопкерчилиги менен ез алдынча чечуусунун ушул Конституция менен 
кепилденген укугу жана чыныгы мумкунчулуту».

31 Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун фокусунда адамдык енугуу: Бул жерде жана азыр! 
Кыргыз республикасында адамдык енугуу тууралуу Улуттук доклад. 2012-ж. Бишкек. -  2015.
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Жергиликтуу 03 алдынча башкаруу азыр Конституция менен кепил- 
денген тана укук эле эмес, ошондой эле жергиликтуу жамааттын вз алдын
ча жана озунун жоопкерчилиги менен жергиликтуу ез алдынча башкаруу- 
ну ишке ашыруу учуй Конституция кепилдеген реалдуу мумкунчулук 
экенин белгилей кетуу керек.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында Ж 0Б органдарынын 
Ж 0Б екулчулуктуу жана аткаруу органдарын камтыган так система жана 
иерархия (тик) киргизилген. Ушуну менен бирге аткаруу органдары жана 
алардын кызмат адамдары жергиликтуу кецештерге -  екулчулуктуу орган- 
дарга отчёт беруусу каралган.

Мисалы, Конституциянын 111-беренесинде мындай деп жазылган -  
«Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын системасын теменкулер 
тузет:

1) жергиликтуу кецештер -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екул
чулуктуу органдары;

2) айыл екмету, шаарлардын мэриялары -  жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун аткаруучу органдары;

3) Ж 0Б аткаруучу органдары жана алардын кызмат адамдары ез иште- 
ринде жергиликтуу кецешке отчет беришет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын системасын женге 
салуучу мурунку нормалары Ж 0Б органдарынын санын жер-жерлерде тузуу 
жана кецейтуу жана алардын катарына аймактык коомдук ез алдынча баш
каруу органдарын жана башка уюмдарды "башка" органдар деген шилтеме 
менен киргизуу мумкунчулугу бар болчу. Ошол эле учурда, аймактык коом
дук ез алдынча башкаруу органдарына жана башка керсетулген уюмдарга, 
туп тамырынан бери туура эмес, бийликтин ыйгарым укукттарын берууге 
аракетгер жасалган.

Конституциянын жацы редакциясы дагы бир карама-каршылыкты жок 
кылды. Мисалы, Кыргызстандын жацы Конституция боюнча Ж 0Б органда
рынын системасына мындан ары Ж 0Б органдарынын кызмат адамдары кир- 
бейт. КР Конституциясынын мурдагы 2007-жылдын 23-октябрындагы редак- 
циясында органдар жана кызмат адамдары тецделген, бир катарга туруп 
калышкан.

Ошондой эле, Конституциядан посёлоктук жана шаар башкармалыгы 
тушунугу алынып салынган. Демек, керсетулген административдик-аймак- 
тык бирдиктерде Ж 0Б аткаруу органдары катары айыл екмету жана мэрия- 
лар болуп калды.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жацы редакциясында 
жергиликтуу кецештин депутаттарын тузден-туз шайлоону женге салуучу 
нормалар сакталган. Олуттуу езгеруулерге Ж 0Б аткаруу органдарынын 
башчыларын шайлоонун тартибин женге салуучу жоболору дуушар болду. 
Конституциянын мурунку редакциялары айыл аймактарынын, посёлоктор- 
дун жана райондук маанидеги шаарлардын башчылары мыйзамда каралган
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тартипте жергиликтуу мамлекеттик администрациянын башчысынын суну- 
шу боюнча тийиштуу жергиликтуу кенештердин депутаттары тарабынан 
шайлоо нормасын киргизген. Шаарлардын мэрлери Президенттин сунушу 
боюнча тийиштуу жергиликтуу кецештер тарабынан шайланышкан. КР 
Конституциясынын жацы редакциясында шилтеме норма каралган: "Жерги
ликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчылары мый
замда белгиленген тартипте шайланат." Аткаруу органдарынын башчылары 
- тузден-туз же кыйыр шайлоо жолу менен шайланары Конституцияда кер
сетулген эмес.

Дагы бир жацылык, Ж 0Б каржылык маселелеринин белугунде КР 
Конституциясы мындай бекиткен -  “Жергиликтуу ез алдынча башкарууну 
каржылоо тийиштуу жергиликтуу бюджеттен, ошондой эле республикалык 
бюджеттен камсыз кылынат.” Конституцияда, ошондой эле, башкаруунун 
ачык-айкындуулук жана ага коомчулуктун катышуу, ошондой эле Ж 0Б ор
гандарынын жергиликтуу бюджетти тузууде жана аткарууда жергиликтуу 
жамааттын алдында отчёттуулук принциби каралган.

Мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу боюнча -  айрым мамлекеттик 
ыйгарым укуктарды еткеруп беруу мумкунчулугу мыйзам менен гана эмес, 
ошондой эле келишимдин негизинде жургузулееру каралган. Бул норма за- 
рылчылык жана кызыкчылык болгон учурда айрым мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды беруу боюнча мамлекеттик органдар менен Ж 0Б ездеру макул- 
дашууга мумкундук берет.

Ошентип, 2010-жылдын 27-июнунда референдумда (жалпы элдик до- 
буш беруу) кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы Ж 0Б 
женге салуучу теменку нормаларды бекиткен.

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу тиешелуу 
административдик-аймактык бирдиктин аймагында жергиликтуу жамааттар 
тарабынан жузеге ашырылат. Ж 0Б жарандардын жергиликтуу жамааттар 
тарабынан тузден-туз же Ж 0Б органдары аркылуу ишке ашырылат. Ж0Б 
каржылоо тийиштуу жергиликтуу жана ошондой эле республикалык бюд
жеттен камсыз кылынат. Жергиликтуу бюджетти тузуу жана аткаруу Ж 0Б 
органдарынын жергиликтуу жамааттын алдында ачык-айкындуулук, коом
чулуктун катышуусу, отчёттуулук принциптерин сактоо менен жузеге 
ашырылат (110-бер.).

Жергиликтуу кецештин депутаттары тиешелуу административдик- 
аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаган жарандар тарабынан, 
мыйзамга ылайык бирдей мумкунчулуктерду сактоо менен мыйзамда белги
ленген тартипте шайланат. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу 
органдарынын башчылары мыйзамда белгиленген тартипте шайланат. Мый
замга ылайык жергиликтуу кецештер: жергиликтуу бюджеттерди бекитет, 
алардын аткарылышына контролдук кылат; жергиликтуу коомчулуктун 
социалдык-экономикалык енугуу жана калкты социалдык коргоо прог- 
раммаларын бекитет; жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды киргизет,
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ошондой эле алар боюнча жецилдиктерди тузет; жергиликтуу маанидеги 
башка маселелерди чечет (112-бер.).

Мамлекеттик органдар Ж 0Б мыйзамда каралган ыйгарым укуктарына 
кийлигишууге укугу жок. Ж 0Б органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар 
аларды жузеге ашыруу учун зарыл болгон учурда материалдык-техникалык, 
каржылык жана башка каражаттарды беруу менен еткерулуп берилиши 
мумкун. Мамлекеттик ыйгарым укуктар мыйзамдын же келишимдин неги- 
зинде Ж 0Б органдарына еткерулуп берилиши мумкун. 0ткерулуп берилген 
ыйгарым укуктар боюнча Ж 0Б органдары мамлекеттик органдарга отчёт 
беришет. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары мамлекет жана анын 
органдарынын алдында мыйзамдардын аткарылышы, жергиликтуу жамаат- 
тын алдында ез ишинин натыйжасы учун жоопкерчиликти тартышат. Жер
гиликтуу ез алдынча башкаруу органдары алардын укуктары бузулганына 
байланыштуу соттук коргоого кайрылууга укуктуу (113-бер.).

КР Конституциясынын сегизинчи Белумундо айтылган бул 4 беренеден 
тышкары 20 берене жергиликтуу ез алдынча башкаруунун маселелерин 
женге салат.

3. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде мыйзамдар
Кыргыз Республикасында кабыл алынган мыйзамдардын кебу Ж 0Б 

тиешеси бар, анткени республиканын бут калкы, жергиликтуу жамааттын 
мучелеру, же шаарда, же кыштакта жашайт. Ал эми бардык айыл-кыштактар 
менен шаарлар жергиликтуу ез алдынча башкаруу принциптерине которул- 
ган. Ошендуктан Ж 0Б женунде конституциялык жоболор КР колдонуудагы 
мыйзамдары менен дааналанат жана енуктурулет. Аларды шарттуу турде уч 
топко белууге болот.

Биринчи топ -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун маселелерин туз- 
ден-туз женге салуучу мыйзамдык актылар. Аларга темендегу базалык 
мыйзам актылары кирет:

-  "КР борбору -  Бишкек шаарынын статусу женунде" Мыйзамы 
(1994-ж. кабыл алынган);

-  Кыргыз Республикасында шайлоо женунде кодекси (ж ергиликт уу ке~ 
цештердин депутаттарын ж ана ж ергиликт уу вз алдынча башкаруу орган
дарынын ж ана башчыларын шайлоону ую ш т уруу ж ана вт квр уу  боюнча  
ченем-дерди камтыган, 1999-ж. кучун ж оготту);

-  "Жергиликтуу кецештердин депутаттарынын статусу женунде" КР 
Мыйзамы (2000-ж.);

-  "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде" КР Мыйзамы (2002-ж ылы кучун ж оготту);

-  "Коммуналдык менчик женунде" КР Мыйзамы (2002-ж.);
-  "Мулкке муниципалдык менчик женунде" КР мыйзамы (2004-ж);
-  "Аксакалдар соттору женунде" КР Мыйзамы (2002-ж.);
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-  "Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык не- 
гиздери женунде" КР Мыйзамы (2003-ж.);

-  "Ош шаарынын статусу женунде" КР Мыйзамы (2003-ж.);
-  "Муниципалдык кызмат женунде" КР Мыйзамы (2004-жылы кучун 

жоготту);
-  "КР бюджетник укугунун негизги принциптери женунде" КР Мыйза- 

мына езгертуулерду жана толуктоолорду киргизуу женунде" КР Мыйзамы
(2004-ж);

-  "Жамаат (жамааттык) жана алардын бирикмелери женунде" КР Мый
замы (2005-ж.);

-  “Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде " КР Мыйзамына езгертуулерду жана толуктоолор
ду киргизуу тууралуу" КР Мыйзамы (2005-жылы кучун жоготту);

-  Кыргыз Республикасынын Салык кодекси;
-  КР Бюджетник кодекси (2016-ж.);
-  "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат женун

де" КР Мыйзамы (2016-ж.) жана башкалар.
Экинчи топ -  мамлекеттик башкаруунун жана жергиликтуу ез алдынча 

башкаруунун каржылык - экономикалык белугунун мамилелеринин жалпы 
маселелерин толуктоочу жана женге салуучу КР мыйзам актылары. Аларга 
КР темендегу мыйзам актылары кирет:

-  Кыргыз Республикасынын Жер кодекси;
-  "Кыргыз Республикасынын республикалык бюджете женунде" КР 

Мыйзамы (жыл сайын);
-  "Кыргыз Республикасынын Казыналыгынын негизги жоболору же

нунде" КР Мыйзамы;
-  "Кыргыз Республикасындагы чакан каржылоо уюмдары женунде" КР 

Мыйзамы;
-  "Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу женунде" КР Мый

замы;
-  "Коммерциялык эмес уюмдар женунде" КР Мыйзамы;
-  "Чарбалык шериктештиктер жана коомдор женунде" КР Мыйзамы;
-  "Кредиттик союздар женунде" КР Мыйзамы;
-  "Айыл чарба жерлерин, короо алдындагы жана дачалык жер участка- 

ларын, калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарбасына арналбаган 
жерлерди пайдалангандык учун жер салыгынын 2002-жылга карата базалык 
ставкалары женунде" (жыл сайын) КР Мыйзамы жана башкалар.

Учунчу топ -  жергиликтуу ез алдынча башкаруу маселелерине тигил 
же бул децгээлде тиешелуу Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары. 
Аларга КР темендегу мыйзам актылары кирет:

-  Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
-  КР “Административдик жоопкерчилик женунде кодекси”;
-  "Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо женунде" КР Мыйзамы;
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-  “Мамлекеттик алым женунде” КР Мыйзамына толуктоолорду кирги- 
зуу женунде” КР Мыйзамы;

-  "Кыргыз Республикасында мамлекеттик менчикти менчиктештируу 
женунде" КР Мыйзамы;

-  "Кыргыз Республикасында турак жай фондун менчиктештируу же
нунде" КР Мыйзамы жана башкалар.

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруунун мый- 
замдык негиздерин енуктуруу терт мезгилде етту.

Биринчи мезгил -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун мыйзамдык 
негиздерин тузуу жана енуктуруу (1991-2001-ж.ж.). Бул жылдары советтик 
башкаруу системасынан жергиликтуу бийликти уюштуруунун жаны прин- 
циптерине етуу ишке ашкан. Бул мезгилде жергиликтуу ез алдынча башка
руу боюнча алгачкы мыйзамдар кабыл алынган.

Биринчи мыйзам "Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу женунде" 1991-жылдын 19-апрелинде кабыл алынган. Кийин 
"Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде" 
Мыйзамы толукталган жана езгертулген.

1999-жылдын 21-декабрында "Жергиликтуу кецештин депутатгарынын 
статусу женунде" мыйзам кабыл алынган. Анда депутаттын жергиликтуу 
кецештин жана анын органдарында, шайлоо округунда, шайлоочулардын 
талаптары менен иш алып барууну уюштуруу, ошондой эле депутаттык 
ишинин негизги кепилдиктерин женге салуучу жалпы жоболор, нормалар 
жазылган. Жергиликтуу кецештин депутатынын ыйгарым укуктарынын ке- 
лип чыгышы жана меенету, алардын ыйгарым укуктарын меенетунен мурда 
токтотуу, жергиликтуу кецештин депутатынын статусу айрым кызматтар 
жана иш турлеру менен шайкешсиздиги, ошондой эле депутаттын шай- 
лоочулар менен ез ара мамилелери боюнча маселелерди женге салуучу нор
малар аныкталган.

Жергиликтуу кецештин депутаттары жергиликтуу кецештин сессияла- 
рында жамааттык жана эркин талкуулоонун негизинде ушул жергиликтуу 
кецештин карамагындагы маселелерди карайт жана чечет. Депутат жерги
ликтуу кецештин, анын органдарынын ишинин тартибин аныктоочу жерги
ликтуу кецештин регламентин, башка ченемдик актыларын сактоого милдет- 
туу, жергиликтуу кецештин пленардык жыйындарына, курамына кирген 
туруктуу комиссиялардын жана башка органдардын жыйналыштарына 
катышат. Жыйынга катышууга мумкун болбой калган учурда депутат бул 
женунде тийиштуу органдын жетекчисине билдирет.

Шайлоочулардын алдында депутаттын отчётторуна тиешелуу нормалар 
бар. Жергиликтуу кецештин депутаты мезгил-мезгили менен, бирок жылына 
бир жолудан кем эмес депутаттыкка талапкер катары керсеткен шайлоочу
лардын алдында жана жамааттын жана жарандардын бирикмелеринин ал
дында езунун иши жана езу шайланган жергиликтуу кецештин иши женун
де отчёт берууге милдеттуу.
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Депутаттын отчёту депутаттыкка талапкер катары керсеткен жамааттын 
же жарандардын бирикмелеринин талаптары боюнча, ошондой эле шай
лоочулардын жыйналыштарынын талаптары боюнча каалаган убакта етке- 
рулет.

Депутаттын отчёту тийиштуу шайлоо округунун шайлоочуларынын 
жыйналыштарында, ошондой эле аны депутаттыкка талапкер катары кер- 
соткон эмгек жамааттарынын, жарандардын бирикмелеринин жыйындарын- 
да (конференцияларда) етет. Депутат отчётту беруу боюнча жергиликтуу 
кецешке же белгиленген тартипте анын органдарына маалымат берет.

Депутаттын жергиликтуу кецештин жана анын органдарындагы укукта
рын женге салуучу нормаларды дааналап карап чыгуу зарьш.

Жергиликтуу кецештин депутаты жергиликтуу кецештин жана езу ку
рамына кирген анын органдарынын заседаниелеринде каралуучу бардык 
маселелер боюнча чечуучу добуш укугунан пайдаланат. Ар бир депутат 
жергиликтуу кецеште жана езу курамына кирген анын органдарында бир 
добушка ээ болот. Жергиликтуу кецештин кайсы бир органынын курамына 
кирбеген депутат анын ишине кецеш беруучу добуш укугу менен катыша 
алат.

Жергиликтуу кецештин депутатынын укуктары:
1) тийиштуу жергиликтуу кецештин органына шайлоого жана шайла- 

нууга;
2) жергиликтуу кецештин жана анын органдарынын кароосу учун масе

лелерди сунуш кылууга;
3) жергиликтуу кецештин жана анын органдарынын заседаниесинин кун 

тартиби, талкуулануучу маселелерди кароонун тартиби жана алар
дын маани-мацызы боюнча сунуштар жана сын-пикирлер кирги- 
зууго;

4) чечимдердин долбоорлорун, жергиликтуу кецеш же анын органы ка
был алуучу башка документтерди, аларга карата тузотуулорду кароо 
учун киргизууго;

5) жергиликтуу кецеш тузуучу органдардын жекече курамы жана жер
гиликтуу кецеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекити- 
луучу кызмат адамдарынын талапкерлери боюнча ой-пикирин 
айтууга;

6) жергиликтуу кецеш тузгон органдарга, алардын курамына кирген 
адамдарга, ошондой эле жергиликтуу кецеш шайлаган, дайындаган 
же бекиткен адамдарга ишенич корсотпео женунде маселе коюуга;

7) талаш-тартыштарга катышууга, суроо-талаптар менен кайрылууга, 
баяндамачыларга, кошумча баяндамачыларга, заседаниеге торагалык 
кылуучуга суроолор берууге;

8) жергиликтуу кецештин сессиясында жергиликтуу кенешке отчёттуу, 
болбосо анын контролдугу астындагы ар кандай органдын же кызмат 
адамынын, ошондой эле тийиштуу жергиликтуу кецештин кызмат
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етешуне кирген маселелер боюнча анын аймагында иштеген башка 
органдардын жана кызмат адамдарынын отчётун же маалыматын 
угуу жонундо сунуштар киргизууге;

9) езунун сунуштарын нсгиздоо менен жана добуш беруунун жуйо — 
себептери боюнча чыгып суйлеоге, маалыматтар берууге;

10) жергиликтуу кецештин жана органдарынын заседаниелеринде, эгер- 
де алар коомдук мааниге ээ болсо, жарандардын же алардын бирик- 
мелеринин кайрылууларынын, арыздарынын, резолюцияларынын, 
петицияларынын тексттерин жергиликтуу кецеш белгилеген тар- 
типте жарыялоого.

Депутат жергиликтуу кенештин сессиясында талкууланган маселе 
боюнча езунун жарыя айтылбаган сезунун, сунуштарынын жана сын-пикир- 
леринин текстин, жергиликтуу кенештин же озу катышкан анын органынын 
заседаниесинин протоколуна киргизуу учун терагалык кылуучуга бере алат.

Депутаттын жергиликтуу кенештин сессиясында айткан жана заседа- 
ниесинде терагалык кылуучуга кат турунде берилген сунуштары менен сын- 
пикирлери жергиликтуу кенеш тарабынан, болбосо анын тапшыруусу боюн
ча жергиликтуу кенештин комиссиялары тарабынан каралат же сотторду 
жана судьяларды кошпогондо, тийиштуу органдардын жана кызмат адамда
рынын кароосуна женетулет, алар бул сунуштарды жана сын-пикирлерди, 
эгерде жергиликтуу кенеш тарабынан башка меенет белгиленбесе, бир ай- 
лык меенеттен кечиктирбей кароого жана кароонун натыйжалары тууралу 
сунуштар киргизген жана сын-пикирлерин айткан депутаттардын тикелей 
оздеруне, ошондой эле жергиликтуу кенештин торагасына билдирууге мил- 
деттуу.

Пленардык заседаниелеринде, туруктуу жана убактылуу комиссиялар- 
дын заседаниелеринде депутаттарга жергиликтуу кенеш кабыл алган чечим- 
дердин аткарылышынын, депутаттар киргизген сунуштардын жана сын- 
пикирлердин, шайлоочулардын сунуш-талаптарынын ишке ашырылышынын 
журушу женунде, ошондой эле жергиликтуу кенештин жана анын органда
рынын ишинин маанилуу маселелери боюнча мезгил-мезгили менен маалы- 
мат берилип турат.

Депутаттар жергиликтуу кенеште жергиликтуу кенештин регламентине 
ылайык тузулген жана иш жургузген депутаттык топторго бириге алышат.

Депутаттардын белгиленген укуктарын ишке ашыруунун тартиби жер
гиликтуу кенештин жана алардын органдарынын ишин женге салуучу ушул 
Мыйзам, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары, 
ошондой эле тийиштуу кенештин регламента менен аныкталат. (10-бер.).

Азыр, КР Конституциясынын жацы редакциясынын 95-беренесинин 
6-п. ылайык «Жергиликтуу кенештин депутаты 4 жылга шайланат» ж. б.

Ошону менен бирге, 1994-жылдан тартып жергиликтуу ез алдынча баш- 
каруу негизинен Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыктары 
менен жонго салынып келди. Бул мезгилдин ичинде Кыргыз Республикасы-
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пын Президентинин 5Од0н ашуун жарлыктары жана буйруктары кабыл 
алынган. Алар башында эле жергиликтуу 03 алдынча башкаруу жонундогу 
мегизги мыйзам менен карама-каршы келип, жана жетиштуу денгээлде 
с I руктураланбаган жана оз ара байланышпаган.

Экинчи мезгили жергиликтууу оз алдынча башкаруунун мыйзамдык 
базаларынын интенсивдуу онугуусу (2002-2005-ж .ж .).

Бул мезгили базалык мыйзамдар кабыл алынган: «Жергиликтуу оз ал
дынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттак администрация жонунде» 
КР Мыйзамынын жацы редакциясы (2002-ж ылдын 12-январы, №  5), «Мулк- 
ко муниципалдык менчик жонундо» (2002-ж ылдын 15- марты, №  37), 
«Жергиликтуу оз алдынча башкарууну каржылык-экономикалык негиздери 
жонундо» (2003-ж ылдын 25-сентябры, №  215), «Муниципалдык кызмат 
жонунде» (2004-ж ылдын 21-августу, №  165), «Жамааттар (жамаатчылык) 
жана алардын бирикмелери жонундо» (2005-ж ылдын 21-февралы, №  36) 
ж. б. Кийинчерээк, аталган мыйзамдардын кепчулугуно мыйзамчы тарабы- 
нан аларды мындан ары жакшыртуу максатында бир нече ирет тийиштуу 
озгортуулер жана толуктоолор киргизилген.

Учунчу мезгил -  салкын мезгил (2006- 2009-ж .ж .).
Ушул мезгилдин аралыгында 2008-жылдын 29-майында КР "Жергилик

туу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттак администрация 
жонунде" № 99 Мыйзамынын жацы редакциясы, КР "Кыргыз Республика
сынын бюджетник укугунун негизги принциптери жонундо (2005-ж .)" Мый
замынын жацы редакциясы, 2008-жылдын 25-апрелинде «Административ- 
дик-аймактык тузулуш жонундо" № 65 мыйзамдар кабыл алынган.

Тертунчу салыштырмалуу жандуу мезгилде жергиликтуу оз алдынча 
башкаруунун уюштуруу-укуктук негиздерин енуктуруу (2010-2016-ж.ж.).

Бул мезгил аралыгында кабыл алынган мыйзамдар: КР 2011-жылдын 
15-июнундагы "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жонундо" № 101 Мый
замы, 2011-жылдын 14-июлунда "Жергиликтуу мамлекеттак администрация 
жонунде" № 96 Мыйзамы, 2011-жылдын 14-июлундагы "Жергиликтуу 
кецештин депутаттарын шайлоо женундо"№ 98 Мыйзамы, 2016-жылдын 
30-майындагы "Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат 
женунде" №75 Мыйзамы.

1991 -жылдын 19-апрелиндеги "Кыргыз Республикасында жергиликтуу 
оз алдынча башкаруу жонундо" мыйзамы жергиликтуу оз алдынча башка
руу системасында жергиликтуу Советтердин жетектеочу ролун сактоо менен 
жергиликтуу оз алдынча башкарууну жергиликтуу совет бийлигинин тузу- 
мунун негизинде тузууну болжолдогон, башкаруунун жергиликтуу органда- 
рын кош баш ийдируу менен. Кыргызстанда уюштуруу-укуктук негиздерин 
тузуу жана онуктуруудо КР томендегу Мыйзамдары олуттуу таасир берди: 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация женунде" (12-январь 2002-ж ыл, №  5), "Мулкке муниципалдык 
менчик жонундо" (15-март 2002-жыл, №  37), "Жергиликтуу оз алдынча
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башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери женупдо" (25-сентябръ 
2003-ж ыл, № 215), "Муниципалдык кызмат женунде" (21-август 2004-жыл, 
№ 165), "Жамаат (жамааттык) жана алардын бирикмелери женунде" (21-фев
раль 2005-ж ыл, № 36) ж. б.

Бирок салык жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
бюджеттик укуктарына тиешелуу кептеген маанилуу мыйзам жоболору ат- 
карылбастан кала берген эле. Мисалы, КР "Жергиликтуу ез алдынча башка
руунун каржылык-экономикалык негиздери женунде" Мыйзамы 2003-жылы 
кабыл алынган, бирок ал «Кыргыз Республикасынын бюджеттик укугунун 
негизги принциптери женунде "Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ез- 
гертуулерду жана толуктоолорду киргизуу женунде" КР Мыйзамы кабьш 
алынганда гана 2005-жылдан баштап бул мыйзамды КР «Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери женунде" Мый- 
замынын нормаларына ылайык келтиргенден кийин иштей баштаган.

2002-жылы "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мам- 
лекеттик администрация женунде" мыйзамынын жацы редакциясынын неги- 
зинде жергиликтуу ез алдынча башкаруу системасын реформалоонун жаны 
жараяны башталды. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун уюштуруу-укук- 
тук негиздерин тузуу ишинде жыйынтыктары азыркыга чейин уланып жат- 
кан маанилуу натыйжаларга жетишкен болчу.

КР "Мулкке коммуналдык менчик женунде" Мыйзамы Кыргыз Респуб- 
ликасында мулкке коммуналдык менчиктин пайда болушу, ишке ашыруу 
жана токтотуу менен байланышкан мамилелерди женге салууга багытталган, 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары менен женге 
салынуучу жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык 
негиздери менен байланышкан мамилелерине тиешеси жок.

Мыйзам жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ээлигинде- 
ги, пайдалануусундагы жана тескеесундегу коммуналдык мулкке карата 
иштейт. Бул элдик байлык толугу менен жергиликтуу коомчулук, ар бир уй- 
буле, ар бир адамдын кызыкчылыгы учун иштей башташы керек. Муници
палдык менчикти натыйжалуу пайдалануу, объектилерди рынок жугуртууге 
тартуу -  чакан жана орто ишкерликтин енугушунун, кичи шаарларда жана 
айыл жерлеринде социалдык тармакты бекемдеенун, жергиликтуу жамаат- 
тардын бюджетин толуктоонун чыныгы жолу.

Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 25-сентябрындагы "Жергилик
туу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери женунде" 
№ 215 Мыйзамы айыл, посёлок жана шаардын жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар, башка жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу органдары, юридикалык жана жеке жактар менен каржы- 
лык жана экономикалык мамилелерди женге салууга мумкундук берет. 
Мыйзам айыл, посёлок жана шаардын жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын жергиликтуу бюджетин жана бюджеттен тышкаркы корун 
тузуунун жана аткаруунун тартибин жана принциптерин жана жогору турган 
аймактык децгээлде бюджет аралык мамилелерди аныктаган.
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Эми жергиликтуу бюджет — бул айылдын, посёлканын жана шаардын 
жергиликтуу жамааттарынын бюджета, аны тузуу, бекитуу жана аткаруу 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан жузеге ашырылат. 
(1-бер. 3-п.).

Жергиликтуу салыктар, анын ичинде - жер салыгы, жергиликтуу ез ал
дынча башкаруунун баштапкы децгээлине бекитилгендигин дагы Мый- 
замдын езгечелуктеруне киргизсе болот. Абдан маанилуу норма 3-беренеси- 
нин 2-пунктунда каралган: "Жергиликтуу салыктардан жана жыйымдардан 
жана салыктык эмес тушуулерден алынган жергиликтуу бюджеттердин 
кирешелери башка баскычтагы бюджеттерге алынып коюлбайт". Чыгарып 
салуу нормативдерин 3 жылдын ичинде езгертууге болбойт. Жергиликтуу 
бюджеттен жергиликтуу мамлекеттик администрация (областтык ж ана  
райондук) алынган, "областтык" жана "райондук" бюджеттер деген тушу- 
нук жок.

КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономика- 
лмк негиздери женунде» Мыйзамынын нормалары муниципалдык мулкту 
натыйжалуу башкарууну, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
езуне жуктелген милдеттерди жана ыйгарым укуктарды аткаруу менен кар- 
жылоону, Ж 9Б органдарынын бюджетинин киреше белугун кебейтууну, 
киреше жана чыгаша боюнча бюджеттерди тузууну дал келтирууну (респуб- 
ликалык ж ана ж ергиликтуу), гранттык системаны, бюджеттер аралык ма
милелерди еркундетууну, жергиликтуу бюджеттин ачыктыгын камсыз 
кылууну ж. б. камсыз кылууга багытталган.

Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 11-июнундагы "Кыргыз Рес- 
публикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери женунде" № 78 
Мыйзамы (КР "Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасында бюд
ж еттик укукт ун негизги принциптери ж енунде" М ыйзамына езгерт уулер-  
д у  ж ана толуктоолорду киргизуу тууралуу" 2004-ж ылдын 20-июлундагы  
№  93 М ыйзамынын редакциясында) Кыргыз Республикасынын республика- 
лык бюджета жана жергиликтуу бюджеттерди тузуу жана аткаруу боюнча 
негизги принциптерин аныктаган.

Мамлекеттик бийлик органдары жергиликтуу бюджеттерди тузуу, беки
туу жана аткаруу процесстерине кийлигишууге жол берилбейт, жалпы мам
лекеттик салыктардан жана башка кирешелерден чегеруулердун жергилик
туу бюджеттик ченемдерин, ошондой эле гранттардын елчемдерун сактабоо 
менен байланышкан учурлардан тышкары (1-бер.).

Мыйзамдын белумдерунде теменкулер каралат:
-  Кыргыз Республикасынын бюджетинин кирешелеринин курамы;
-  гранттардын системасы;
-  ар кандай баскычтагы бюджеттердин ортосунда чыгымдар боюнча 

милдеттердин белуштурулушу;
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-  республикалык бюджетти тузуу жана аткаруу боюнча ишти уюш-
туруу;

-  жергиликтуу бюджеттерди тузуу жана аткаруу боюнча ишти уюш- 
туруу.

Кийинки жылдары Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасын- 
дагы бюджеттик укуктун негизги принциптери женунде" Мыйзамына КР 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери 
женунде" Мыйзамында чагылдырылган нормаларды эске алуу менен КР 
республикалык бюджетин жана жергиликтуу бюджеттерди тузуу жана атка- 
руунун негизги принциптерин тактоочу аныктоочу тийиштуу езгертуулер 
жана толуктоолор кирген.

Буга чейин жергиликтуу мамлекеттик администрация жана жогору тур- 
ган аймактык денгээлдеги жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары те- 
менку аймактык маанидеги бюджетке ез бюджеттеринен ез ара эсептешуу- 
лерде тийиштуу езгертуулерду киргизе алышкан. Азыркы учурда бул норма 
алынып салынган.

Кыргыз Республикасынын 2002-жылдын 5-июлундагы «Аксакалдар сот- 
тору женунде» № 113 Мыйзамы аксакалдар сотторунун укуктук негиздерин, 
уюштуруу принциптерин жана ишин аныктайт.

Мыйзамдын 1-беренесинде аксакалдар соттору -  булар ыктыярдуу 
башталыштарда жана шайлануучулук жана ез алдынча башкаруу негизинде 
тузулуучу, белгиленген тартипте сот, прокурор, кылмыш иштерин кароо 
укугуна ээ башка укук коргоо органдары жана алардын кызмат адамдары 
тарабынан Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык 
женетулуучу материалдарды, ошондой эле жарандардын ортосундагы 
талаш-тартыштар боюнча иштерди ушул Мыйзамда белгиленген учурларда 
жана тартипте кароону жузеге ашырууга чакырылган коомдук органдар -  
деп белгиленген.

Аксакалдар соттору жарандардын, жергиликтуу кецештердин же жер
гиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органдарынын чогулушу- 
нун чечими боюнча айылдардын, посёлкалардын, шаарлардын аймагында 
сый-урматка жана кадыр-баркка ээ болгон аксакалдардан жана башкалардан 
уюштурулушу мумкун.

Аксакалдар соттору юридикалык жак болуп эсептелбейт жана юстиция 
органдарында катталууга алынбайт. Аксакалдар сотторунун аталышы жа- 
зылган мееру жана штамптары болот.

Аксакалдар соттору томенку маселелерди карашат жана чечишет:
-  жарандык-процесстик мыйзамдарда каралган тартипте жарандык иш- 

тер боюнча жергиликтуу соттор тарабынан женетулген материалдарды;
-  жазык-процесстик мыйзамдарына ылайык коомдук таасир керсетуу 

чараларын колдонуу учун соттор, прокурорлор, прокурордун санкциясы ме
нен тергее жана алгачкы тергее органдары тарабынан женетулген кыскар- 
тылган жазык иштери боюнча материалдарды.
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Аксакалдар соттору тарабынан, ошондой эле тараптарды жана ушул 
Мыйзамда каралган башка иштерди жараштырууга жетишуу максатында 
мулктук жана уй-булелук талаш-тартыштарды чечуу учун жарандардын ез- 
юрунун арызы боюнча (тараптардын макулдугу менен) иштер каралышы 

мумкун.
Аксакалдар соттору мурда эле сот чечими чыгарылган, администрация- 

п ык жаза чаралар керулген же езунун компетенциясынын чегинде аксакал
дар сотунун чечими чыккан материалдарды кароого акысыз.

Аксакалдар соттору 5тен кем эмес жана 9дан ашык эмес адамдардын 
курамында шайланат, ошону менен бирге алардын саны милдеттуу турде так 
эмес болууга тийиш (8-бер.).

Аксакалдар сотунун курамына айылдын, посёлканын жана шаардын 
калкынын арасында урмат-сыйга жана кадыр-баркка ээ, ишкердик жана 
адеп-ахлактык сапаттары боюнча аксакалдар сотторунун алдына коюлган 
милдеттерди аткарууга жендемдуу Кыргыз Республикасынын жашы жеткен 
жарандары шайлана алышат.

Аксакалдар сотунун мучелугуне талапкерлер жарандар (тургундар) жа
ла ушул Мыйзамда белгиленген тартипте жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдары тарабынан керсетулет. (9-бер.).

Аксакалдар соттору эреже катары айылдык аймакта бир калктуу конуш- 
I а -  бир аксакалдар соту, болбосо бир айыл екметунде -  бир аксакалдар соту 
иринциби боюнча тузулет. (10-бер.).

Шаарларда аксакалдар соттору:
-  эгерде тургундарынын саны 25 мицден ашпаса -  бир аксакалдар соту;
-  эгерде тургундарынын саны 25 мицден 50 мицге чейинди тузсе -  эки 

аксакалдар соту жана ушул сыяктуу принцип боюнча тузулет.
Кичи райондору бар шаарларда аксакалдар соттору тургундардын са- 

нына карабастан бир кичи райондо -  бир аксакалдар соту принциби боюнча 
тузулет.

Аксакалдар соттору караган иштерге (материалдар) кецул буруу за
рыл. (15-бер.).

Маселен, аксакалдар соттору теменкудей иштерди (материалдарды) 
кароого укуктуу:

а) жарандардын мулктук жана уй-булелук талаш-тартыштары женунде:
-  мулктук карыздарды телетуп алуу боюнча;
-  мулкту белек биреенун мыйзамсыз ээлеесунен кайра суратып алуу 

боюнча;
-  мулкту белек биреенун мыйзамсыз ээлеесунен кайтарып алуу 

боюнча;
-  сактоого коюлган мулкту кайтарып алуу боюнча;
-  ижаралык телеену ондуруп алуу боюнча;
-  зыян келтирилген мулктун ордун толтуруу боюнча;
-  жубайлардын жалпы орток мулкун белуштуруу боюнча;
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-  улуттук нике мамилелери жана нике-уй-буле мамилелери менен бай- 
ланышкан каада-салттар боюнча;

б) ата-энелердин, уй-буленун башка мучелерунун балдарды багуу жана 
тарбиялоо боюнча милдеттерин аткарбаганы женунде;

в) бойго жеткен балдардын эмгекке жарамсыз ата-энелерин же аларды 
белгиленген тартипте тарбиялаган жана баккан адамдарды багуу 
боюнча милдеттерин аткарбаганы женунде;

г) эмгек келишими боюнча аткарылган иш учун акы телее женунде;
д) жер участокторун пайдалануучулардын ортосундагы сугат боюнча 

талаштар.
Аксакалдар сотунун олуттуулугу боюнча чыгарылган токтому чечим 

турунде болот. Аксакалдар сотунун чечими ишти кароого катышкан соттун 
бардык мучелерунун кепчулук добушу менен кабыл алынат. Чечимге макул 
болбогон соттун мучесу езунун езгече пикирин жазуу жузунде берет, ал 
чечимге тиркелет. (25-бер.).

Аксакалдар соттору колдонгон таасир керсетуу чаралары (28-бер.) ай- 
рыкча кецул бурууга арзыйт.

Аскакалдар соту сотко тартылгандын кунеесун аныктоо менен темен- 
дегу таасир керсетуу чараларынын биреену колдонуу женунде чечим чы- 
гарат:

а) эскертуу беруу;
б) жабырланган тараптан эл алдында кечирим суроого милдеттендируу;
в) коомдук уяткаруу жарыялоо;
г) материалдык зыяндын ордун толтурууну кунеелуу тарапка милдет

тендируу;
д) Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген эц теменку уч 

айлык акыга чейинки елчемунде акчалай жазапул салуу.
Уй-булелук талаш-тартышта сот каралып жаткан талаш-тартыштын не- 

гизи боюнча чечим кабыл алат.
Эгерде аксакалдар соту мулк жана уй-булелук талаш-тартыштар боюн

ча тараптардын жарашуусуна жетише албаса, ал каралып жаткан иштин не- 
гизи боюнча чечим кабыл алат.

Администрациялык укук бузган адамга карата колдонулган коомдук 
таасир керсетуу чарасы женунде аксакалдар соту 10 кундук меенеттун 
ичинде материалды женеткен органга (кызмат адамына) билдирууге мил- 
деттуу. Сот адамдын кадыр-баркына шек келтирген жаза женунде чечим 
чыгарууга акысы жок.

Коомдук таасир керсетуу чараларынын белгиленген тизмеси толук 
делип эсептелинет жана кецири чечмеленууге жатпайт. Ушул Мыйзамда 
каралбаган таасир керсетуу чаралары колдонулган учурда, андай жаза мый- 
замсыз деп эсептелет жана аткарууга жатпайт.

Аксакалдар сотторунун отчётгуулугу боюнча белгилеп кетуу керек, ак
сакалдар соттору езунун иши женунде жылына бир жолудан кем эмес аны
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тузген жарандардын жалпы чогулушуна, Коомдук кецештин конференция- 
сына, айылдык, посёлкалык, шаардык кецештердин сессияларына отчёт 
берет. (35-бер.).

КР 1994-жылдын 16-апрелиндеги «Кыргыз Республикасынын борбору- 
нун статусу женунде» № 1492-XII Мыйзамы Бишкек шаарынын Кыргыз 
Республикасынын борборунун функцияларын аткарышынын укуктук, эко- 
номикалык жана социалдык шарттарын, шаардын жана Кыргыз Республика
сынын калкынын таламдарынын тыгыз айкалыштырылышын аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Респуб
ликасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Бишкек шаары -  сая- 
сий, экономикалык, илимий, административдик жана тарыхый-маданий бор- 
бор, республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органдары, чет елке- 
лердун элчиликтери жана екулчулуктеру жайгашкан жер. (1-бер.).

КР борборунун статусун укуктук жактан женге салуу маселелерин ка- 
роодо борбордун статусу КР Конституциясы, КР "Жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу женунде" Мыйзамы жана КР башка мыйзамдык актылары менен 
женге салынарын белгилеп кетуу керек.

Шаардык кенештин, анын терагасынын, туруктуу жана башка комис- 
сияларынын, аппаратынын, кенештин сессияларынын, ошондой эле алар- 
дын ишмердиги колдонулуп жаткан мыйзамдар тарабынан женге салынат. 
(10-бер.).

Шаардын райондорунун аймактарынан шайланган шаардык кецештин 
депутаттары аймактык маселелерди чечууде макулдашуучу ролду жургузу- 
шет. Аймактык райондордо алар теменку маселелер боюнча екулчулуктуу 
бийликтин функцияларын аткарышат:

-  социалдык, экономикалык, маданий енугуунун тиешелуу аймактык 
программаларын иштеп чыгуу жана жузеге ашыруу;

-  бюджеттерди баланстоого финансылык кемек керсетуу;
-  аймактын калкын социалдык жактан коргоо боюнча иш чараларды 

уюштуруу.
Бишкек шаардык кецешинин бийлик-укуктарын жузеге ашыруунун 

тартиби, аны уюштуруу маселелери жана иши кецеш сессияда бекиткен рег- 
ламентте керсетулет. (16-бер.).

КР 2003-жылдын 11-июнундагы «Ош шаарынын статусу женунде» 
№ 97 Мыйзамы КР езгече тарыхый, маданий, илимий-ендуруш, админист
ративдик жана саясий борбору катары Ош шаарынын статусунун укуктук 
негиздерин, ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башкаруунун негизинде 
анын мындан аркы каржылык-экономикалык жана социалдык енугуусунун 
кепилдигин тузет.

Ош шаарында Кыргыз Республикасынын Президентинин туштуктегу 
резиденциясы жана Кыргыз Республикасынын айрым борбордук мамлекет
тик органдары жайгашкан.
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Ош шаарынын статусу республиканын областтык административдик- 
аймактык бирдигинин статусуна тецделет, жана Ош шаарынын жергиликтуу 
аз алдынча башкаруу органдары еткерулуп берилген мамлекеттик ыйгарым 
укуктар боюнча борбордук мамлекеттик органдарга отчёт берет.

Ош шаарын онуктурууну каржылык, экономикалык жана социалдык 
шыктандыруунун мамлекеттик кепилдиктери каралган. Ош шаарынын ста- 
тусун укуктук женге салуу, анын иштеши КР Конституциясынын, ушул 
Мыйзамдын жана КР башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде жу- 
зеге ашат. (2-бер.). 4-беренеде Ош шаарынын жашоочулары чогуусу менен 
шаардык жергиликтуу коомчулукту тузет жана Конституциянын жана КР 
мыйзамдарынын негизинде жергиликтуу ез алдынча башкарууну иш жузуне 
ашырышат -  деп белгиленет.

Ош шаарында ез алдынча башкаруу жарандар тарабынан шайлоолор, 
курултайлар, жыйналыштар, чогулуштар жолу менен ишке ашат. Ош шаа
рынын аймагында жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюштуру учун ай- 
мактык кецештер жана кварталдык комитеттер тузулет. Алардын тузумдеру 
жана аракеттеринин чектери ез алдынча башкаруунун натыйжалуулугунун 
муктаждыгынан жана калыптанып калган аймактык коомчулуктун кызык- 
чылыктарынын негизинде Ош шаарынын мэриясынын сунушу боюнча 
шаардык кецеш тарабынан кабыл алынат.

5-беренеде шаардык кецеш юридикалык жак болуп эсептелет жана 
мыйзам менен анын компетенциясына еткен бардык маселелерди ез алдын
ча чечууге укуктуу -  деп белгиленген.

Шаардык кецеш:
-  аймактын социалдык-экономикалык енугуу жана калкты социалдык 

коргоо боюнча программаларды бекитет жана кеземелдейт;
-  жергиликтуу бюджетти жана анын аткарылышы женунде отчётту бе

китет, ошондой эле бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу женунде 
маалыматты угат.

Шаардык кецеш Ош шаарынын мэрии шайлайт. Шаардык кецеш депу- 
таттардын жалпы санынын учтен экисинин кепчулук добушу менен Ош 
шаарынын мэрине ишеним керсетпее укугу бар.

Шаардык кецеш жана анын аткаруу органдары КР Конституциясынын 
жана КР мыйзамдарынын негизинде ездерунун ыйгарым укуктарынын че- 
гинде алардын аймагында аткарууга милдеттуу болгон актыларды кабыл 
алат. Шаардык кецеш жана Ош шаарынын мэриясы мамлекет алдында мый- 
замдардын сакталышына жана аткарылышына, ал эми жергиликтуу коомчу
луктун алдында -  езунун ишинин натыйжасына жоопкерчиликтуу.

Шаардык кецештин, анын терагасынын, туруктуу жана башка комис- 
сиялардын, аппараттын, кецештин сессияларынын ыйгарым укуктары, 
ошондой эле алардын иши КР иштеп жаткан мыйзамдары жана регламента 
менен аныкталат. Шаардык кецеш тарабынан ыйгарым укуктарды жузеге
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ашыруу тартиби, аны уюштуруу маселелери жана иши шаардык кецеш сес- 
сиясында кабыл алган регламент менен бекитилет (б-бер.).

8-беренеде Ош шаарынын мэринин ыйгарым укуктары белгиленген.
Ош шаарынын мэри:
-  Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен мыйзамдарынын, КР 

11резидентинин жана Окметунун актыларынын, ошондой эле шаардын уста- 
вынын, ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алган шаардык кецештин 
чечимдеринин сакталышын жана аткарылышын уюштурат;

-  шаардын жашоо-турмушун камсыз кылуу боюнча мэриянын, анын 
шаардык белумдорунун жана кызматтарынын ишине жетекчилик кылат, бул 
иштин натыйжалары учун жооп берет;

-  бийликтин мамлекеттик органдарынын аймактык болумчолерунун 
ишин координациялайт, судьялардан, прокурорлордон, улуттук коопсуздук 
мамлекеттик органынын, ички иштер органынын, бажы органдарынын жана 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика органдарынын аймактык 
болумчолерунун жетекчилеринен башка, бийликтин мамлекеттик органда
рынын аймактык болумчолерунун жетекчилерин дайындоого макулдук бе
рет, жогоруда аталган кызмат адамдары ездерунун милдеттерин талаптагы- 
дай эмес аткарган учурда аларды кызматтан четтетуу жонундо маселе коюу- 
га укуктуу;

-  еткерулуп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай 
аткарылышын уюштуруу учун тузден-туз жооптуу болот;

-  мамлекеттик бийлик органдарында, Кыргыз Республикасынын окмет- 
тук эмес коомдук жана башка уюмдарда жана чет елколердо шаардын аты- 
нан чыгат;

-  кызматына киришкен учурдан тартып уч айдан кечиктирбестен шаар
дын социалдык-экономикалык енугушунун программасын иштеп чыгууну 
камсыз кылат жана шаардык кецештин бекитуусуно сунуш кылат;

-  шаардык бюджеттин долбоорун шаардык кецештин бекитуусуно бе
рет, шаардагы иштин жалпы абалы, бюджеттин аткарылышы, муниципалдык 
менчиктин жана бюджеттен тышкары фонддун каражаттарынын пайдала- 
нышы, шаардын социалдык-экономикалык енугушунун жана калкты социал
дык жактан коргоонун программасынын аткарылышы женунде шаардык 
кецешке жылына эки жолудан кем эмес отчёт берет;

-  езунун ишинин натыйжалары жонундо шаардын курултайында калкка 
эки жылда бир жолудан кем эмес маалымат берет;

-  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтуу са- 
лыктарды жана жыйымдарды киргизуу боюнча шаардык кецешке сунуш 
киргизет;

-  шаардык кецештин сессиясын чакыруу жонундо сунуш киргизет, 
анын ишине кецеш беруучу добуш укугу менен катышат;

-  коземолчулерду жана камкорчуларды дайындайт, алардын оз милде- 
теттерин аткаруусун контролдойт;
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-  мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктар менен сый- 
лоо женунде Кыргыз Республикасынын Президентине етунуч билдирет;

— Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык 
башка ыйгарым укуктарды жузеге ашырат.

Шаардык кенештин ыйгарым укуктарын жузеге ашыруусунун тартиби, 
аны уюштуруунун жана ишинин маселелери шаардык кецеш тарабынан сес- 
сияда бекитилуучу регламент менен бекемделет. (б-бер.).

Кыргыз Республикасынын 2005-жылдын 21-февралындагы «Жамааттар 
жана алардын бирикмелери женунде» № 36 Мыйзамы айылдарда, шаарлар- 
да тузулуучу жамааттарды (ж амааттык) жана алардын бирикмелерин ту- 
зуунун жана иштешинин тартибин, принциптерин аныктайт, ошондой эле 
алардын мамлекеттик бийлик жана Ж 0Б органдары, юридикалык жана жеке 
жактар менен болгон мамилелерин женге салат жана КР социалдык мобили- 
зациялоону ишке ашыруу учун укуктук жана уюштуруучулук негиздерди 
тузууге, жамааттарга жана алардын бирикмелерине езалдынча башкарууга 
мамлекеттик кепилдиктерди берууге багытталган.

Мыйзамдын 1-беренесинде “жамаат” тушунугуне аныктама берилген. 
Жамаат (ж амааттык) -  жергиликтуу маанидеги иштерди биргелешип жана 
жоопкерчилигин ез мойнуна алып чечуу учун бир кеченун, кварталдын же 
башка аймактык тузулуштегу айылдын же шаардын аймагында жашап жат- 
кан жергиликтуу жамааттардын мучелерунун ыктыярдуу бирикмесин бил- 
дирген жергиликтуу ез алдынча башкарууну уюштуруунун формасы.

Башка коомдук уюмдар, коммерциялык эмес уюмдар, чакан кредиттик 
уюмдар, чарбалык шериктештиктер жана коомдордон айырмаланып жамаат 
аймактык негизде тузулет.

Жамааттардын (ж амааттык) бирикмелери -  ез ишин координациялоо, 
жалпы таламдарды коргоо жана билдируу, биргелешкен долбоорлорду жу
зеге ашыруу жана жалпы милдеттерди жана кейгейлерду чечуу максатында 
ассоциациялар (бирликтер) формасында жамааттар (ж амааттык) тарабы
нан тузулуучу ыктыярдуу тузулуш.

Жамааттын (ж амааттык) менчиги -  жамаатка (ж амааттык) тиеше- 
луу болгон, жамааттын пайдалануусундагы жана тескеесундегу, жамаат
тын жана жергиликтуу коомдоштуктун мучелерунун киреше алуусунун 
жана социалдык-экономикалык жана руханий мукгаждыктарын канааттан- 
дыруу-сунун булагы болуп кызмат кылган жамааттын менчиги (акчалай 
ж ана натуралай ж агынан алгандагы) деп белгиленет.

Уй чарбачылыгы -  турак жай бирдигинде чогуу жашап турган, езде- 
рунун каражаттарын толугу менен же жарым-жартылай бириктирип, чарба- 
ны чогуу жургузуу аркылуу ездерун жашоо тиричиликке зарыл болгон нер- 
селер менен камсыз кылышкан эки же андан ашык адамдан турган топ.

Мыйзамда енугуунун жергиликтуу фонду тушунугу берилген, ал -  жа
мааттар (ж амааттык) тарабынан тузулген жана жамааттар (ж амааттык) 
менен алардын бирикмелеринин, салымдарынын, уюмдардын жана эл ара-
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лык донорлордун, ыктыярдуу башталыштагы демеерчулердун тегумдеру- 
нун эсебинен тузулген коомдук фонд катары тушундурулет. Жергиликтуу 
кецештерде каттоодон етуучу жамааттардан айырмаланып енугуунун жер
гиликтуу фонду юстиция органдарында катталышат.

«Жамааттар жана алардын бирикмелери женунде» Мыйзамынын III Бе- 
лумунун 18-беренесинде каралган жамааттардын (ж амааттык) ассоциа- 
цияларынын (бирликтер) ишин женге салуучу нормаларды дааналап карап 
чыгуу керек.

Маселен, жамааттар (ж амааттык) иштерин координациялоо, таламда- 
рын коргоо жана билдируу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу жана 
дагы башка милдеттер менен кейгейлерду чечуу максатында ыктыяр
дуу тур до ассоциацияларга (бирликтерге) бириге алышат -  деп баса белги
ленет.

Жамааттардын (ж амааттык) ассоциациясы (бирлик) коммерциялык 
эмес уюм болуп саналат. Ассоциация (бирлик) жергиликтуу кецештерде кат- 
талган учурдан тартып юридикалык жактын статусун алат. Ассоциациянын 
(бирликтин) мучелеру ез алдынчалуулугун жана юридикалык жактын укук
тарын сактап калышат. Ассоциация (бирлик) ез мучелерунун милдеттенме- 
лери боюнча жооп бербейт. Ассоциациянын (бирликтин) мучелеру анын 
милдеттенмелери боюнча ассоциациянын уюмдаштыруу документтеринде 
каралган елчемде жана тартипте субсидиялык жоопкерчилик тартышат.

Жамааттардын ассоциациясын (бирлигин) тузуунун жана иштешинин, 
ага мучелуктун жана андан чыгуунун тартиби ушул Мыйзамга ылайык 
кабыл алынган анын уставы менен женге салынат.

Жамааттардын (ж амааттык) ассоциациясы (бирлиги) эл аралык до- 
нордук уюмдардын, банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ка
ражаттарын, бюджетник каражаттарды, ошондой эле юридикалык жана жеке 
жактардын ыктыярдуу тогумдеру менен кайрымдуулуктарын пайдалана 
алат.

Жамааттардын (ж амааттык) ассоциациясына (бирлигине) жамааттын 
мучолеруну женекей кепчулугунун макулдугу менен жамааттардын устав- 
дарына ылайык алардын компетенциясына кируучу маселелер боюнча 
алардын ыйгарым укуктары откеруп берилиши мумкун.

Ассоциациянын (бирликтин) уставында томендегулор камтылууга 
тийиш:

-  ассоциациянын (бирликтин) толук жана кыскартылган аталышы;
-  ассоциациянын (бирликтин) мучелерунун укуктары жана милдет- 

тери женундегу жоболор;
-  ассоциацияга (бирликке) мучолерду кабыл алуунун жана андан 

чыгаруунун тартиби жана шарттары;
-  ассоциацияга (бирликке) кируунун жана мучелук акынын эц аз 

елчомун белгилео, аларды тегуунун тартиби жана шарттары;
-  ассоциациянын (бирликтин) терагасынын ыйгарым укуктары жана 

иш-милдеттери женунде жобо;
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-  ассоциациянын (бирликтин) башкаруу органдары тарабынан чечим 
кабыл алуунун тартиби;

-  ассоциациянын (бирликтин) иштешинин регламента;
-  ассоциациянын (бирликтин) терагасын шайлоонун жана бошотуу- 

нун тартиби;
-  ассоциациянын (бирликтин) каражатын топтоо жана аларды пайда- 

лануунун тартиби;
-  ассоциациянын (бирликтин) уставына езгертуулор жана толук- 

тоолор киргизуунун тартиби;
-  ассоциациянын (бирликтин) ишинин аудитин, эсебин алуунун тар

тиби;
-  ассоциациянын (бирликтин) ишин токтотуунун (кайра ую ш т уруу- 

нун ж ана ж оюунун) шарттары;
-  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген 

ассоциациянын (бирликтин) озгочолуктеруно байланышкан башка жоболор.

19-беренеде жергиликтуу енугуу фондун тузуу жана анын иштешине 
тиешелуу нормалар каралган.

Социалдык-экономикалык милдеттерди чечуу, жергиликтуу коомдош- 
тук мучелерунун жыргалчылыгын жогорулатуу учун бириккен жамааттар 
(ж амааттык) ыктыярдуу негизде коммерциялык эмес уюмду -  юридика- 
лык жак болуп саналган жергиликтуу енугуу фондун уюштурат.

Жергиликтуу енугуу фондун тузуунун жана жоюунун тартиби, анын 
каражаттарын тузуу жана аларды беруу шарттары жергиликтуу енугуу фон- 
дунун уставы менен женге салынат, ал юстиция органдарында катталат.

Уюмдаштыруучулардын жалпы чогулушунда жергиликтуу енугуу фон- 
дунун уставына ылайык Фондцун башкармалыгы шайланат.

Жергиликтуу енугуу фондуна салымдар катарында жамааттардын ык
тыярдуу тегумдеру, жеке жана юридикалык жактардын, эл аралык донор- 
лордун, екметтук эмес жана башка уюмдардын демеерчулук каражаттары 
пайдаланылышы мумкун.

Жергиликтуу енугуу фондунан каражаттарды беруу белгиленген кезек- 
туулук тартибинде, ачыктыктын жана айкындуулуктун шарттарында жерги
ликтуу енугуу фондунун башкармалыгы тарабынан жургузулет.

Уставда белгиленген жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
каралган учурлардан тышкары жергиликтуу енугуу фондунун иштерине 
анын юридикалык статусун, ишинин максатын жана мунезун езгертуу- 
ге алып келуучу кандай гана болбосун тышкы кийлигишууге жол берилбейт.

Жамаат (ж амааттык) -  коммерциялык эмес уюм болуп саналат. Жа- 
маат (ж амааттык) ез мучелерунун арыздарынын, жалпы чогулушунун 
протоколунун жана уставынын негизинде аны юридикалык жактарды кат- 
тоону жузеге ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттаган 
учурдан тартып юридикалык жактын статусун алат. Жамаат (ж амааттык)

154

ушул Мыйзамга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама- 
каршы келбеген, жамааттын уставына ылайык ага таандык болгон финансы 
каражаттарына, кыймылдуу жана кыймылсыз мулктеруне ээлик кылат, пай- 
даланат жана тескейт. Жамаат (ж амааттык) мулкту сатып алууга, жамаат
тын менчигинде болгон мулкту ижарага берууге, пайдаланууга, кайра 
берууге, куреелукке коюуга, сатып еткерууге, консультациялык жана маа- 
лыматтык кызматтарды керсетууге, жамааттын иштери менен байланышкан 
окуу семинарларын жана практикалык сабактарды уюштурууга жана етке
рууге, ошондой эле езунун максаттарын жана милдеттерин натыйжалуу жу
зеге ашыруу учун зарыл болгон дагы башка ыйгарым укуктарды жузеге 
ашырууга укуктуу.

Жамааттын (ж амааттык) негизги укуктук документа Устав болуп са
налат. Жамааттын (ж амааттык) уставы темендегулерду камтууга тийиш: 
жамааттын (ж амааттык) толук жана кыскартылган аталышын; жамааттын 
мучелерунун укуктары менен милдеттери женундегу жобону; жамааттын 
(ж амааттык) мучелугуне кабыл алуу жана андан чыгуу (чыгаруу) шартта- 
рын жана тартибин; жамаатка кируунун жана мучелук акынын белгиленген 
эц аз елчемун жана аларды тегуунун тартибин жана шарттарын; жамаат
тын (ж амааттык) терагасынын ыйгарым укуктары жана иш-милдеттери 
женунде жобону; жамааттын (ж амааттык) башкаруу органдары тарабынан 
чечимдерди кабыл алуунун тартибин; жамааттын иштеринин регламентин; 
жамааттын (ж амааттык) терагасын шайлоонун жана бошотуунун тарта- 
бин; жамааттын (ж амааттык) каражаттарын тузуу жана аларды пайдалануу 
тартибин; жамааттын (ж амааттык) уставына езгертуулерду жана толук- 
тоолорду киргизуу тартибин; жамааттын (ж амааттык) ишинин эсебинин, 
аудитинин тартибин; жаматтын (ж амааттык) ишин токтотуунун (кайра 
уюш т уруунун ж ана ж оюунун) шарттарын; Кыргыз Республикасынын мый
замдарына карама-каршы келбеген жамааттын (ж амааттык) иштеринин 
езгечелуктеру менен байланышкан башка жоболорду.

Жамааттын (ж амааттык) уставы жалпы чогулушта жыйналышка ка- 
тышкан уюмдаштыруучулардын копчулук добушу менен кабыл алынат.

Жамааттын (ж амааттык) уставына ылайык, жергиликтуу коомдош- 
туктун тиешелуу аймагында туруктуу жашаган, мучелук акыларды теле
ген, жамаат менен ез ара таламдары боюнча байланышкан, бир уй чарба- 
чылыгынын таламын билдируучу адам жамааттын мучесу болушу мумкун- 
дугу Мыйзамда бекитилген. Жамааттын (ж амааттык) уставына ылайык, 
жамаатка муче болуу жана андан чыгуу ыктыярдуу болуп саналат.

Мыйзамда жамааттын (ж амааттык) милдеттери, жамааттын (ж а
мааттык) укуктары жана жоопкерчилиги -  жамааттын жалпы чогулушунун 
компетенттуулугу -  каржылык-экономикалык негизи жана жамааттын 
(ж амааттык) менчиги -  ошондой эле, жамааттардын ассоциацияларынын 
(бирикмелеринин) жана жергиликтуу енуктуруу фондунун тузулушу жана 
ишин женге салуучу эрежелери каралган.
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Кыргыз Республикасынын «Жамаатгар (жамааттык) жана алардын 
бирикмелери женунде» Мыйзамда жамааттарды каттоо жергиликтуу кецеш- 
тер тарабынан ишке ашылат деп кабыл алынган.

Ошону менен бирге, Ж 0Б маселелерин женге салуучу мыйзамдык жа
на башка ченемдик укуктук актыларында мыйзам базасынын толук эмести- 
ги, ички дал келбестиктер, тузден-туз карама-каршьшыктар сыяктуу проб- 
лемалар бар.

Ошондуктан, азыркы учурда мамлекеттик жана муниципалдык башка- 
руу органдарынын ченемдик укуктук актылары КР Конституциясына, КР 
«Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде», «Жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде», «Мулкке коммуналдык менчик женунде», «Жер
гиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери же
нунде», «Кыргыз Республикасынын бюджеттик укугунун негизги принцип- 
тери женунде», «Жамаат (жамааттык) жана алардын бирикмелери женун
де» Мыйзамдарына туура келтирилип жатат.

Кабыл алынган мыйзамдык жана башка ченемдик укуктук актылар то
лук деп эсептелбейт жана Ж0Б органдарын уюштуруу жана алардын ишине 
зарыл укуктук талааны камсыз кыла албайт.

Жергиликтуу маанидеги иштерди чечуу учун жергиликтуу жамааттар- 
дын мучелерунун тузден-туз катышуусунун маанилуу формалары коомдук 
жана мамлекеттик турмуштун бардык маанилуу маселелерин талкуулоо жа
на кабыл алынган чечимдерди курултайлар, жыйналыштар, жарандардын 
жыйындары жана тузден-туз демократиянын башка турлеру аркылуу ишке 
ашыруу болуп саналат.... (КР «Жергиликтуу взалдынча башкаруу жана 
жергиликтуу мамлекеттик администрация женунде» Мыйзамынын
6-бер.). «Курултай -  жалпы кызыкчылыкты билдирген маселелерди тал
куулоо максатында жергиликтуу жамааттардын екулдерунун чогулушу» 
(КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамлекеттик 
администрация женунде» Мыйзамынын 2-бер.). Коомчулуктун мучелеру 
менен талкууну талап кылган жергиликтуу маанидеги эц маанилуу чечим
дерди кабыл алуу учун жергиликтуу' жамааттар курултайларды еткерушу 
мумкун....(КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу 
мамлекеттик администрация женунде» Мыйзамынын 52-бер.). Бирок, 
«Тийиштуу жергиликтуу кецеш учун курултайдын чечими сунуш мунезуне 
ээ» (КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жана жергиликтуу мамле
кеттик администрация женунде» Мыйзамынын 53-бер.).

Ж 0Б енугуусу учун КР Президентинин Жарлыктары дагы эц маанилуу 
болгон. Мисалы, 2002-жылдын 17-декабрында КР Президента «"2010-жылга 
чейин Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну денентрализация- 
лоо жана жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруунун Улуттук стра- 
тегиясын» бекиткен.

Кыргыз Республикасынын 0кмету Конституциянын, мыйзамдардын 
жана башка ченемдик укуктук актылардын нормаларын ишке ашыруу боюн-
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ча бийик милдеттенмелерди алып журет, анын ичинде Ж 0Б борбордон ажы- 
ратуу жана енуктуруу процессии жылдыруу боюнча жана Ж 0Б органдарын 
Жогорку Кецеште колдоо боюнча бир катар иш-чараларды кабыл алганын 
белгилей кетуу керек.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун маселелерин женге салуучу КР 
0кметунун укуктук ченемдик актыларынын ичинде КР 0кметунун теменде- 
гу токтомдору, КР Премьер-министринин буйруктары жана башка доку- 
менттери маанилуу болгон.

КР ©кметунун 2000-жылдын 12-сентябрындагы "Жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу 
женунде" № 563 токтому. Токтомдо Ж 0Б укуктук ыйгарым укуктарын мын- 
дан ары бекемдее жана аларга жергиликтуу децгээлде натыйжалуу жана 
квалификациялуу иштеесуне мумкунчулук беруу максатында, КР Конститу- 
циясынын 94-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын 0кмету Ж 0Б 
органдарына теменку ыйгарым укуктарды еткерду:

1. КР Ички иштер министрлиги боюнча:
-  Ж 0Б органдарында адистештирилген коомдук уюмдарды тузуу;
-  кечелерде, аянттарда, спорттук жайларда, транспорт магистралда- 

рында, сейил бактарда, театрларда, курорттук-ден соолукту чыцоочу меке- 
мелерде жана башка облустук жана райондук шаарлардын коомдук жерлер- 
де жана калктуу пунктарда укук тартибин коргоону камсыз кылуу;

-  муниципалдык ерт ечуруучу командаларды жана ыктыярдуу ерт ечу- 
руучу топторду чыгуучу техникасы менен уюштуруу;

2. КР Саламаттык сактоо министирлиги боюнча:
-  санитардык-эпидемиологиялык кеземелду ишке ашырууга катышуу;
-  карантиндик жана башка жугуштуу оорулардын жайылышынан ай- 

макты санитардык коргоо боюнча иш-чараларды координациялоо;
3. КР Айыл чарба, суу чарба министирлиги боюнча:
-  менчик техникалык тейлее кызматтарын, дун жана чекене базарларды, 

айылдык товар ендуруучулер учун материалдык-техникалык ресурстарды 
соодалоо боюнча фирмалык дукендердун жана соода пункттарынын, мен- 
чиктин ар кандай формалары менен машина-техникалык станциялардын 
тармагын енуктурууну шыктандыруу;

-  сууну пайдалануунун уюштуруу жана контролдоо жана эсепке алуу, 
чарба ичиндеги сугат системаларынан суу кызмат керсетуу учун акы теле- 
тууде кызыкдар министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана адми- 
нистративдик ведомстволорго кемек керсетуу.

4. КР Каржм министирлиги боюнча:
-  жергиликтуу каржы мекемелеринин башкы жана жетектеечу адисте- 

рин дайындоону жана бошотууну макулдашуу;
5. КР Экология жана езгече кырдаалдар министирлиги боюнча:
-  калкты коргонуу курулуштар, жеке коргонуу каражаттары менен кам

сыз кылуу иш-чараларын координациялоо;
157



-  ендуруш кучтерун енуктуруу жана жайгаштыруу схемасы, аймактар- 
ды пландаштыруу жана куруу долбоорлорун калкты жана айлана-чейрену 
езгече кырдаалдардан коргоого багытталган факторлорду эске алуу менен 
сунуштарды даярдоо;

-  менчигинин туруне карабастан табигый кырсыктардан жабыр тарткан 
уй-булеге, жеке адамдарга, уюмдарга материалдык жана каржылык жардам 
беруу;

-  тийиштуу тажрыйбага ээ жана белгиленген тартипте кубелендурулген 
аймактык коомдук куткаруучулар, уюмдар жана жарандардан, авариялык- 
куткаруу, авариялык-калыбына келтируу иштеринин жана езгече кырдаал- 
дардын алдын алуу жана жоюу боюнча иш-чараларды еткеруу учун отряд- 
дарды тузуу жана тартуу;

-  айлана чейрену коргоо жана жаратылышты рационалдуу пайдалануу 
боюнча аймактык экологиялык программаларды жана иш чараларды иштеп 
чыгуу жана аткаруу;

6. Кыргыз Республикасынын Тышкы свода жана енвр жай минис- 
тирлиги боюнча:

-  жергиликтуу башкаруу органдарына еткерулген (улушунв жараша) 
объекттер жана мулкке менчиктик (ээлик кылуу, пайдалануу жана башкаруу) 
ыйгарым укуктарды ишке ашыруу;

7. Кыргыз Республикасынын вкметуне караштуу Кыймылсыз 
мулкке укуктарды каттоо боюнча Мамлекеттик агенттиги боюнча:

-  имараттарды, курулуштарды жана объекттерди техникалык инвента- 
ризациялоону жана баалоону жергиликтуу мамлекеттик каттоо менен бир- 
гелешип жургузуу;

-  кыймылсыз мулкке, анын ичинде жер тилкелери боюнча, укуктар же- 
нунде талаш-тартыштарды карап чыгууну уюштуруу;

-  кыймылсыз мулкке укуктарды каттоо боюнча тушундуруу жана маа- 
лыматтык ишти уюштуруу;

-  кыймылсыз мулкту сатып алуу-сатуу, ошондой эле аны ижарага алуу 
укугу, боюнча башка кызыкдар тараптар менен биргеликте аукцион, инвес- 
тициялык жана коммерциялык конкурстарды уюштуруу;

-  Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде белгиленген чектеелер 
менен жер участокторун менчикке беруу жана пайдалануу боюнча сунуш
тарды даярдоо;

-  жерди белгилее (калыбына келтируу) жана жаратылышта белгиленген 
(белгиси) (жайгашкан жеринде) белгилери менен бекитуу, анын ичинде ад- 
министративдик-аймактык жана аймактык бирдиктердин чек араларын кош- 
кондо;

-  кыймылсыз мулк укуктарын системалуу турде сурамжылоонун жы- 
йынтыгы тууралуу коомчулукка тааныштыруу процессии уюштуруу;

-  кыймылсыз мулкке укуктарды мыйзамдаштыруу жана аларды алдын- 
ала каттоо учун укук белгилеечу жана укук кубелендуруучу документтер- 
дин долбоорлорун даярдоо;
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8. КР Мамлекеттик токой чарба кызматы боюнча:
токой чарбасын жамаатташып жургузууну киргизуу;

-  жергиликтуу жамааттардын аймагында эс алуу жана туризм учун 
шарттарды тузууге багытталган туристтик уюмдар менен биргеликте токой 
массивтеринде жана мергенчилик чарбаларында туристтик маршруттарды 
уюштуруу учун келишимдик негизде иш чараларды жургузуу (КР Окмвт у- 
пун 2001-ж ылдын 8-майындагы №  217; 2001-ж ылдын 15-майындагы №  
233; 2002-ж ылдын 3-августундагы №  523 токтомунун редакциясында).

Бирок, андан да маанилуусу, Кыргыз Республикасынын Каржы ми- 
мистрлигине берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктардын милдетин 
иш жузуне ашыруу учун зарыл болгон каржы каражаттарын Ж0Б органда
рына республикалык бюджеттен эсептеенун жана жеткируунун тартибин 
аныктоо боюнча тапшырма берилген. Бул мурда айтылгандай, КР Конститу- 
циясынын 94-беренесине ылайык келет.

Буга чейин, 1999-жылдын 29-ноябрында Кыргыз Республикасынын 0к- 
метунун № 650 Токтому менен Ж 0Б аткаруучу-тескеечу органдарынын кыз- 
мат адамдары тарабынан нотариалдык иш аракеттерди еркундетуу тартиби 
женунде Нускама бекитилген.

КР 0кметунун 2001-жылдын 30-октябрындагы № 672 токтому "Кыргыз 
Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу боюнча 
чаралар женунде". Анда КР 0кмету шаардык башкармалыгынын (райондук 
шаарлардын, областтык борбордун статусу бар шаарларды албаганда), 
гузумун жана штаттык санын бекиткен.

Мындан тышкары, шаардык башкармалыгынын (райондук маанидеги 
шаарлар) жана айыл екметунун (айыл, посёлкалык башкармалыгы) каржы- 
экономикалык белумунун Жобосу жана тузуму бекитилген. Шаардык баш
кармалыгы жана айыл екметунун тузумдук белумдеру катара каржы-эконо- 
микалык белумдерунун пайда болушу олуттуу окуя болуп эсептелген.

Жободо каржы-экономикалык белумунун негизги милдеттери жана 
функциялары, укуктары жана милдеттери, уюштуруу маселелери жазылган. 
Кыргыз Республикасынын 0кметунун токтому менен бекитилген тузумуне 
ылайык, каржы-экономикалык белумуне: белумунун башчысы -  башкы бух
галтер, белумунун башчысынын орун басары -  чыгымдар боюнча жетектее- 
чу адис, экономика жана статистика боюнча биринчи категориядагы адис, 
чыгашалар боюнча биринчи категориядагы адис (эсеп бухгалтеры -  кассир), 
кирешелер боюнча сектор башчысы -  улук салык инспектору, салык инспек
тору жана шаарда -  шаардык башкармалыгынын бекитилген тузумуне жана 
штаттык санына ылайык (калктын саны боюнча) -  2, посёлкада жана айыл 
екметунде посёлка башкармалыгын жана айыл екметунун (айыл башкарма
лыгынын) бекитилген тузумуне жана штаттык санына жараша киришет.

Кыргыз Республикасынын 0кметунун 2001-жылдын 2-августундагы 
№ 406 токтому "Областтык баш ийуудегу шаарларынын мэрияларынын ап- 
параттарынын типтуу тузуму жана штаттык саны."
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Токтомдо КР 0  к мету областтык баш ийуудегу темендегу шаарларынын 
мэрияларынын аппараттарынын тузуму жана штаттык саны бекиткен: Жа- 
лал-Абад, Талас, Балыкчы, Сулукту, Кара-Кел, Кызыл-Кыя, Майлуу-Суу 
жана Таш-Кемур. Бардык шаарларга баардыгы болуп 143 штаттык бирдик- 
тер бекитилген: мэрлер, орун басарлаы, аппарат жетекчилери, секторлордун 
башчылары, башкы бухгалтерлер, системдик администраторлор, башкы 
жана жетектеечу адистер, 1 категориядагы адистер, жетекчилердин катчы- 
лары, катчы машинисткалар, чарба жетекчилери.

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2003-жылдын 6-мартындагы 
"Кыргыз Республикасынын жергиликтуу жамааттарынын кунун белгилее 
женунде" № 107 токтому жыл сайын октябрдын акыркы жекшембисинде 
Кыргыз Республикасынын жергиликтуу жамааттар Куну деп белгилеену 
кабьш алган.

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 2004-жылдын 23-февралында 
"Кыргыз Республикасынын айылдарынын жана посёлкаларынын жергилик
туу ез алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлеринин типтуу кызмат 
нускамаларын бекитуу тууралуу" №91 токтому. Ж 0Б органдарынын кыз
маткерлеринин иш милдеттерин так белуштуруу, иштердин сапатын жак- 
шыртуу, ошондой эле жоопкерчилигин жогорулатуу максатында бул токтом 
менен айылдардагы жана посёлкалардагы Ж 0Б органдарынын кызматкерле
ринин Ж 0Б Типтуу кызмат нускамалары бекитилген:

-  айыл, посёлканын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун башчысы;
-  айыл, посёлканын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун башчысы- 

нын жергиликтуу кецеш боюнча орун басары (айыл (посёлканын) кецешинин 
тврагасынын орун басары);

-  айыл, посёлканын жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун башчысы- 
нын орун басары;

-  айыл екметунун жооптуу катчысы;
-  социалдык коргоо боюнча айыл екметунун жетектеечу адиси;
-  жер, турак-жай жана муниципалдык менчик боюнча биринчи катего

риядагы адиси;
-  мал чарбачылыгы жана ветеринардык тейлее маселелери боюнча 

инспектору;
-  каржы-экономика белумунун башчысы -  башкы бухгалтер;
-  белумдун башчысынын орун басары — чыгашалар боюнча башкы 

адиси;
-  экономика жана статистика боюнча биринчи категориядагы адис;
-  чыгашалар боюнча биринчи категориядагы адис -  эсептик бухгалтер- 

кассир;
-  кирешелер боюнча секторунун башчысы -  улук салык инспектору;
-  салык инспектору;
-  аскердик-каттоо стол -  инспектор;
-  паспорт каттоону жургузуу боюнча адис;
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-  айыл башчысы (айылдын старостасы);
-  айыл екметунун катчысы -  иш кагазчы.
Ж 0Б органдарынын ушул Типтуу кызматтык нускамаларынын неги- 

зинде Ж 0Б органдарына жергиликтуу кецештин чечими менен кызматкер- 
лердин кызматтык нускамаларын иштеп чыгуу жана бекитуу сунушталган.

Кыскача корутундулар
1. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу учурда ар бир демократиялык мамлекеттин 

маанилуу атрибуту болуп саналат. Мамлекетти башкаруу системасында элге эн эле жакын 
турат. Эгемендуулукке ээ болгондон бери Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу органдары елкенун башкаруусунун ажырагыс белугу, мамлекет тарабы- 
нан, жарандык коом жана жергиликтуу коомдоштуктун мучелерунун тыкыр кенул буруу- 
сунун предмети болуп калды.

2. Кыргыз Республикасынын Ж0Б КР Конституциясында бекитилген, ага 8-белум 
арналган, мындан тышкары КР Конституциясында 20 берене Ж0Б маселелерин женге 
салат.

3. Кыргызстанда Ж0Б тузулушунде жана енугушунде 4 тарыхый баскычтарды белее 
болот. Айрыкча, 1991-жылдан 2005-жылга чейинки мезгилде ал жигердуу енуккен, 2006- 
2010-жылдары бир аз темендеген, жана 2010-2016-жылдары байкаларлык енугууде.

4. Ушул мезгилде КР Ж0Б енугуу саясаты 2013-2017-жылдарга чейин Кыргыз Рес
публикасынын туруктуу енугуусунун Улуттук стратегиясы, 2014-2017-жылдарга чейинки 
КР жергиликтуу ез алдынча башкаруусунун енугуу Программасы тузет.

5. Бугунку кунде КР мыйзам актылары менен Ж0Б енуктуруунун, ошондой эле 
алардын мамлекеттик бийлик органдары менен ез ара мамилелерин женге салуунун тие- 
шелуу укуктук негиздери тузулген.

6. Кыргызстан демократиялык куруу жана енуктуруу жолунун башында турат. Бул 
калкты елкену башкарууга катышууга милдетгендирет, а бул учун жергиликтуу жамаат- 
тын мучелеру ездеру жашаган аймакты башкарууну уйренуусу зарыл.

• Жаны терминдер жана тушунуктер: 

Айыл башчысы
Жергиликтуу маанидеги маселелер 
Жергиликтуу вз алдынча башкаруу- 
нун шайланган кызмат адамы 
Жааматтар
Айыл екметунун башчысы 
Жергиликтуу мамлекеттик адми- 
нистрацияны башчысы 
Шаар, айыл аймагы 
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу- 
нун актаруу органы

Жергиликтуу мамлекеттик адми
нистрация
Жергиликтуу жамаат
Мэр
Мэрия
Курултай
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органы
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу- 
нун екулчулуктуу органы 
Жергиликтуу жамааттын мучесу

• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары:
1. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу тушунугун жана анын максатын тушундур- 

гуле.
2. Кыргыз Республикасынын иштеп жаткан Конституциясынан Ж0Б арналган нор- 

маларды, жоболорду жана беренелерди тапкыла.

11 — 113 161



3. Кыргыз Республикасынын жаны Конституциясында мурдагы Конституцияга са- 
лыштырганда Ж0Б тиешелуу кандай езгеруулер болгону боюнча тийиштуу таб
лица тузгуле жана салыштыргыла. Бул езгвруулердун себептерин тушундургуле.

4. Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну жургузуу укугу 
кимге берилген?

5. КР жергиликтуу ез алдынча башкаруу канча енугуу баскычтарынан етту?
6. Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктурууде кайсы эл аралык уюмдар Кыр- 

гызстанга методикалык жана техникалык жардам керсетгу?
7. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу боюнча базалык мыйзамдарды атагыла.
8. Ж0Б маселелери боюнча КР Президента кабыл алган негизги Жарлыктарын санап 

бергиле.
9. КР Ж0Б енуктуруу боюнча акыркы жылдары кабыл алынган ченемдик жана 

укуктук актыларды атагыла.

Адабият:
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руунун Программасы. КР 0кметунун 2013-жылдын 18-декабрындагы № 678 
токтому.
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5-глава

ЖЕРГИЛИКТУУ 0 3  АЛДЫНЧА БАШКАРУУ 
ОРГАНДАРЫН УЮШТУРУУ ЖАНА ИШИ

Гпаванын мазмуну:
1. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу органдарынын системасы;
2. Жергиликтуу вз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;
3. Жергиликтуу вз алдынча башкарууга калктын катышуусу;

• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктвр;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын системасы
Кыргыз Республикасында Ж0Б уюштурууну 2010-жылы кабыл алынган 

Конституцияга ылайык КР 2011 -жылы кабыл алынган "Жергиликтуу ез ал
дынча башкаруу женунде" Мыйзамы аныктайт. Бул мыйзам Ж 0Б органда
рынын уюштуруу жана укуктук негиздерин бекемдеген, мамлекеттик бийлик 
органдары менен алардын компетенттулугун жана ез ара мамилелеринин 
принциптерин, жергиликтуу жамааттардын ез алдынча башкаруу укугун 
мамлекеттик кепилдеену белгилеген.

Атап айтсак, Мыйзам Ж 0Б томенку принциптерде жузего ашы- 
рылат деп аныктаган:

1) мамлекеттик бийлик органдарынын жана Ж 0Б органдарынын иш- 
милдеттеринин жана ыйгарым укуктарынын ажырымдоонун;

2) Ж 0Б органдарынын жергиликтуу жамааттын алдында ачыктыгы 
жана жоопкерчиликтуулугу жана алардын ез иш-милдеттерин жерги
ликтуу жамааттын кызыкчылыктарында жузеге ашырышы;

3) мыйзамдуулук жана социалдык адилеттуулук;
4) езун-езу камсыз кылуу, езун-езу женге салуу жана езун-езу кар- 

жылоо;
5) жарандардын Ж 0Б органдарынын тутуму аркылуу, ошондой эле жа- 

рандардын жыйындары, чогулуштары жана курултайлары аркылуу 
эрктерин билдириши;

6) жергиликтуу жамааттардын укуктарын жана мыйзамда корголгон 
кызыкчылыктарын коргоо;

7) коомдук ой-пикирдин ачыктыгы жана эсепке алынышы;
8) тиешелуу маселелерди чечууде коллегиялуулук, эркин талкуулоо;
9) езунун компетенциясындагы маселелерди чечууде жергиликтуу 

кецештердин кез карандысыздыгы.
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Жергиликтуу жамаатты администрациялык-аймактык бирдиктин айма- 
гында туруктуу жашаган, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулук- 
туу жана аткаруу органдары аркылуу жергиликтуу маанидеги маселелер- 
ди езунун жоопкерчилигинде чечуу кызыкчылыктары менен бириккен жа- 
рандар тузет.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу жергиликтуу жамааттын Ж 0Б екул- 
чулуктуу жана тикелей катышуу формаларында жузеге ашырылат.

Жергиликтуу жамааттын жергиликтуу ез алдынча башкарууну жузеге 
ашырууга екулчулуктуу катышуусу жергиликтуу кецештер аркылуу ишке 
ашырылат. Жергиликтуу жамааттын уставында каралган учурларда, шаар- 
дын же айыл аймагынын жергиликтуу жамаатынын екулчулуктуу каты
шуусу ошондой эле Ж 0Б аткаруучу органынын башчысы аркылуу жузеге 
ашырылат. Жергиликтуу жамааттын Ж 0Б жузеге ашырууга тикелей каты
шуусу теменку формада жузеге ашырылат:

1) коомдук жана мамлекеттик турмуштун бардык маанилуу маселеле- 
рин жана жергиликтуу маанидеги маселелерди жергиликтуу жамаат
тын мучелерунун чогулуштарында (жыйындарында) талкуулоо;

2) жергиликтуу кецештердин депутаттарын шайлоо;
3) ченем чыгаруу демилгесин кетерууге жана/же жергиликтуу маани

деги езгече маанилуу маселелер боюнча тикелей добуш берууге ка
тышуу.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу -  жергиликтуу жамааттын жерги
ликтуу маанидеги маселелерди чечууге багытталган ез кызыкчылыктарын- 
дагы жана ез жоопкерчилигиндеги ез алдынча иш аракеттери.

Жарандар жашаган жеринде ез алдынча уюмдашуу учун жашаган жери 
боюнча жарандардын айыл аймагынын, шаардын белугунде жергиликтуу 
маселелерде ез демилгелерин ез алдынча чечуу жана езунун жоопкерчилиги 
менен ишке ашыруу боюнча аймактык коомдук ез алдынча башкаруу 
аркылуу жузеге ашырылат.

Ал ар кандай формада -  микрорайондордун, турак жай комплекстери- 
нин, уй, кече, кварталдык комитеттеринин, жамааттардын (общиналар) ке- 
нештери жана комитеттери жана башка формада болушу мумкун.

Коомдук ез алдынча башкаруу аймагынын чек арасы тургундардын су- 
нуштарын эске алуу менен тиешелуу жергиликтуу кецештер тарабынан бел- 
гиленет.

Аймактык коомдук ез алдынча башкаруунун ар кандай формалары жер
гиликтуу кецеште аларды эсепке алый катгоо жургузулген учурдан тартып 
езунун статусун алат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтуу 
жамааттын ишин женге салуучу негизги укуктук акты шаардын, айыл айма
гынын Уставы болуп эсептелет. Ал КР "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
женунде" Мыйзамы менен женге салынбаган жергиликтуу кецеш жана ат
каруу органынын жана башка маселелер боюнча ез ара мамилелеринин иш 
тартибин аныктайт.
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Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагына 
гомонку жергиликтуу маанидеги маселелери таандык кылынат:

1) тиешелуу аймактын экономикалык енугушун камсыз кылуу;
2) муниципалдык менчикти башкаруу;
3) жергиликтуу бюджет™ тузуу, бекитуу жана аткаруу;
4) калкты ичуучу суу менен жабдуу;
5) калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын 

тутумунун ишин камсыз кылуу;
6) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз 

кылуу;
7) жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берууну уюштуруу;
8) керустендердун иштешин жана ырасым кызматтарынын керсету- 

лушун камсыз кылуу;
9) жалпы пайдалануудагы жерлерди керктендуруу жана жашылдан- 

Дыруу;
10) парктардын, спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын 

иштешин камсыз кылуу;
11) турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетууну жана 

керектен чыгарууну уюштуруу;
12) муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу 

конуштардын чегинде коомдук транспорттун иштешин женге салуу;
13) жергиликтуу маанидеги тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана 

пайдалануу жагындагы контролдоо;
14) жергиликтуу маанидеги китепканалардын ишин уюштуруу жана 

камсыз кылуу;
15) жер пайдалануу эрежелерин белгилее жана шаар куруу менен архи- 

тектуранын ченемдерин жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу;
16) тиешелуу калктуу конуштун аймагында жарнакты Кыргыз Респуб- 

ликасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте жайгаштыруу;
17) коомдук тартипти сактоого кемектешуу;
18) элдик керкем чыгармачылыкты енуктуруу учун шарттарды тузуу;
19) бош убакытты еткерууну уюштуруу учун шарттарды тузуу;
20) балдар жана жаштар менен иштее боюнча иш-чараларды жузеге 

ашырууну уюштуруу;
21) дене тарбиясын жана массалык спортту енуктуруу учун шарттарды 

камсыз кылуу;
22) езгече кырдаалдардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуга 

кемектешуу;
23) КР жер казынасын пайдалануу женунде мыйзамдарында жергилик

туу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагына таандык кы- 
лынган кен байлыктарын пайдалануу чейресундегу ыйгарым укук- 
тарды жузеге ашыруу.

24) калкты, консалтингдик жана укуктук жардам керсетуу;
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25) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте 
уй-буледегу зомбулук чаралар коопсуздук жана коргоо комплексны 
ишке ашыруу.

Белуштурулген тизме ыйгарым укуктар ушуну менен бутту деп эсеп- 
телбейт жана жергиликтуу жамааттар менен алардын органдарына мый
замдарында тыюу салынбаган башка ыйгарым укуктарды жузеге ашырууну 
чектебейт. Ж 0Б органдары жергиликтуу маанидеги чечимдердин кабыл 
алынышынын натыйжасын тийиштуу аймактын жергиликтуу жамаатына 
отчёт берет.

КР Конституциясынын 113-беренесине ылайык: Мамлекеттик органдар 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын мыйзамда каралган ыйга
рым укуктарына кийлигишууге укуксуз. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар, аларды жузеге ашыруу учун 
зарыл болгон материалдык, финансылык жана башка каражаттарды еткеруп 
беруу менен ыйгарылышы мумкун. Мамлекеттик ыйгарым укуктар Ж0Б 
органдарына мыйзамдын же келишимдин негизинде берилиши мумкун. 0т- 
керулуп берилген ыйгарым укуктар боюнча Ж 0Б органдары мамлекеттик 
органдарга отчёт беришет.

2013-жылдын 9-июлунда Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органда
рына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруунун тартиби женунде 
мыйзам кабыл алынган. Мыйзам жергиликтуу ез алдынча башкаруу орган
дарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруунун укуктук, уюштуруучулук 
жана каржылык негиздерин, ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун, токто- 
то туруунун жана токтотуунун тартибин аныктайт.

Негизги мамлекеттик ыйгарым укуктарга теменкулер кирет:
1) калктын жумуштуулугунун жана миграциясынын программаларын 

иштеп чыгуу жана аткаруу;
2) жарандардын эсебин алуу каттоосу, паспорт режиминин эрежелерин 

аткарылышына кеземелду жузеге ашыруу, жарандарды белгиленген 
тартипте эсепке коюуну жана эсептен чыгарууну жургузуу, шай- 
лоочулардын тизмелерин тузуу;

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандык абал- 
дын актыларын каттоо;

4) мектептик, мектепке чейинки жана кесиптик билим беруу жана са- 
ламаттык сактоо чейресунде кызматтарды керсетуу учун имараттар 
жана башка объекттер менен камсыз кылуу;

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык нотариаттык ара- 
кеттерди жасоо;

6) жарандарга инсандык, уй-булелук, мулктук абалын ырастоочу до- 
кументтерди жана мыйзамдар менен каралган башка документтерди 
беруу;
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7) аскерге милдеттуулердун жана аскерге чакырылуучулардын алгач- 
кы эсепке алынышын жургузуу, аларды аскердик эсепке кабыл алуу 
жана эсептен чыгаруу, аскердик кызматка чакырууну уюштурууга 
кемектешуу;

8) айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондунун жер- 
лерин белуштуруу жана пайдалануу;

9) айыл чарба ендурушун келечектуу енуктуруу боюнча материалдар- 
ды жалпылоо, айыл чарба продукциясын ендуруу боюнча экономи- 
калык божомолдорду тузуу;

10) ветеринардык-санитардык, эпизоотияга карты иш-чараларды жана 
мал чарбачылыкта селекциялык-асыл тукум жумуштарын ез уба- 
гында жургузууну уюштурууга кемектешуу;

11) айыл чарба есумдуктерунун есундулерун тепсетууге карты куре- 
шуу, токой коргоо тилкелерин жана токой массивин сактоо боюнча 
тиешелуу чараларды камсыз кылуу;

12) алымдарды жана камсыздандыруу тегумдерун жыйноо, ошондой 
эле Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык- 
тык укук мамилелер чейресундегу ыйгарым укуктар;

13) курчап турган чейрену коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу 
жана жузеге ашыруу;

14) керектеечулердун укуктарын коргоону камсыз кылуу;
15) тиешелуу аймакта жылуулук менен жабдууну уюштуруу;
16) даректуу социалдык коргоону уюштуруу максатында аз камсыз бол

гон уй-булелерду иликтеп билуу;
17) (КР 2017-жылдын 28-июлундагы № 163 Мыйзамына ылайык 2018- 

жылдын 1 -январынан тартып кучун жоготту)
18) этностор аралык мамилелерди чьщдоо боюнча, ошондой эле этнос- 

тор аралык кагылышуулардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча 
иш-чараларды жузеге ашыруу;

19) мыйзам менен белгиленген башка ыйгарым укуктар.

Мамлекеттик ыйгарым укуктарды еткеруп беруу мамлекеттик жана 
Ж 0Б органдарынын ортосундагы мыйзам же келишимдин негизинде аларды 
жузеге ашыруу учун зарыл болгон материалдык, финансылык жана башка 
каражаттарды бир убакта еткеруп беруу менен жузеге ашат. Ж 0Б орган
дары еткерулуп берилген ыйгарым укуктар боюнча мамлекеттик органдарга 
отчёт беришет.

Жергиликтуу езун-езу башкаруу органдары, ез кезегинде, жергиликтуу 
маанидеги айрым маселелерди аткарууну бир убакта каражаттарды же кар- 
жылоо булактарын аныктоо менен юридикалык жана жеке жактарга еткеруп 
берууге укуктуу. Жергиликтуу маанидеги айрым маселелерди аткарууну 
еткеруп беруу чечими Ж 0Б екулчулуктуу органынын макулдугу менен 
аткаруу органы тарабынан кабыл алынат.
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Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын системасын 
теменкулер тузет:

1. жергиликтуу кецештер -  жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
окулчулуктуу органдары;

2. айыл окмету, шаарлардын мэриялары -  жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун аткаруучу органдары;

3. жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органдары жана 
алардын кызмат адамдары ез иштеринде жергиликтуу кснешке отчёт 
беришет.

Жергиликтуу кенепггердин депутаттары тийиштуу администрациялык- 
аймактык бирдикте жашаган жарандар тарабынан бирдей мумкунчулуктерду 
сактоо менен мыйзамда белгиленген тартипте шайланат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын башчы- 
лары мыйзамда белгиленген тартипте шайланат.

КР Конституциясынын 113-беренесине ылайык жергиликтуу ке- 
нештер:

1. жергиликтуу бюджеттерди бекитет, алардын аткарылышын контрол- 
дойт;

2. жергиликтуу жамааттын социалдык-экономикалык енугушунун жана 
калкты социалдык коргоонун программаларын бекитет;

3. жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды киргизет, ошондой эле 
алар боюнча жецилдиктерди белгилейт;

4. жергиликтуу маанидеги башка маселелерди чечет.

Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде 
мыйзамына ылайык жергиликтуу кецеш ыйгарым укуктарынын чегинде 
темендегу маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу:

1. жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин бел- 
гилее;

2. жергиликтуу бюджетти жана анын аткарылышы женунде отчётту 
бекитуу, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын журушу жана 
бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы женунде маа- 
лыматты угуу;

3. аймакты социалдык-экономикалык жактан енуктуруунун жана 
калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитуу жана 
алардын аткарылышын контролдоо;

4. жергиликтуу салыктарды, жыйымдарды жана жецилдиктерди кир- 
гизуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ка- 
ралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5. жергиликтуу жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун 
жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муници
палдык менчиктин объектилерин менчиктештируу программаларын 
бекитуу жолу менен аныктоо, муниципалдык менчиктин пайдала- 
нышына контролду ишке ашыруу;
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6. жергиликтуу ез алдынча башкаруунун тиешелуу аткаруу органынын 
иши жонундо отчётту угуу;

7. мыйзамдарда белгиленген учурларда депутаттардын ыйгарым укук- 
тарын меонотунон мурда токтотуу;

8. жергиликтуу жамааттын уставын бекитуу;
9. тиешелуу мамлекеттик бийлик органдарына киргизуу максатында 

администрациялык-аймактык тузулуш боюнча сунуштарды иштеп 
чыгуу;

10. кецештин торагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат 
орундарынан бошотуу, кецештин торагасынын Кыргыз Республика
сынын мыйзамдарына карама-каршы келуучу чечимдерин жокко 
чыгаруу;

11. кецештин регламентин кабыл алуу;
12. оз чечимдери аткарылышына контролдук кылуу;
13. 0кмот тарабынан аныкталуучу типтуу ченемдердин негизинде Ж 0Б 

аткаруу органынын штаттык сан-эсебин жана тузумун бекитуу;
14. муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну 

пайдалангандык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мый
замдарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандык, 
ташып чыгаргандык жана жок кылгандык учун тарифтерди бекитуу;

15. алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, 
ырым-жырымдарды еткерууго тыюу салганга чейинки чектеелерун 
аныктоо;

16. ирригациялык тармактарды, уйдогу жана уй жанындагы участка- 
ларды кугуунун тартибин аныктоо;

17. жергиликтуу жамааттын уставына жана мыйзамдарына ылайык 
башка маселелерди чечуу.

Шаардык жана айылдык кецештердин компетенциялары:

1. Шаардык жана айылдык кецештер КР мыйзамдарында корсотулген 
ыйгарым укуктарынын чегинде маселелерди кароого жана алар 
боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

2. Шаардык жана айылдык кенештердин сессиясында темонкудой 
маселелер чечилет:

1) жергиликтуу маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин бел- 
гилоо;

2) жергиликтуу бюджетти жана анын аткарылышы жонундо отчётту 
бекитуу, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын журушу жана 
бюджеттен тышкаркы фонддордун пайдаланылышы жонундо маа- 
лыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан енуктуруунун жана 
калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитуу жа
на алардын аткарылышын контролдоо;
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4) жергиликтуу салыктарды, жыйымдарды жана жецилдиктерди кир- 
гизуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ка- 
ралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) жергиликтуу жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун 
жана ага ээлик кылуунун тартибин аныктоо, анын ичинде муници
палдык менчиктин объектилерин менчиктештируу программаларын 
бекитуу жолу менен аныктоо, муниципалдык менчиктин пайдала- 
нышына контролду ишке ашыруу;

6) жергиликтуу ез алдынча башкаруунун тиешелуу аткаруу органы- 
нын иши женунде отчётту угуу;

7) фракциядан чыккан учурду кошпогондо, мыйзамдарда белгиленген 
учурларда депутаттардын ыйгарым укуктарын меонетунон мурда 
токтотуу;

8) жергиликтуу жамааттын уставын бекитуу;
9) тиешелуу мамлекеттик бийлик органдарына киргизуу максатында 

администрациялык-аймактык тузулуш боюнча сунуштарды иштеп 
чыгуу;

10) кецештин терагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат 
орундарынан бошотуу, кецештин терагасынын КР мыйзамдарына 
карама-каршы келуучу чечимдерин жокко чыгаруу;

11) кецештин регламентин кабыл алуу;
12) ез чечимдери аткарылышына контролдук кылуу;
13) 0кмет тарабынан аныкталуучу типтуу ченемдердин негизинде жер

гиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органынын штаттык 
сан-эсебин жана тузумун бекитуу;

14) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен камсыз кылууну 
пайдалангандык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзам
дарына ылайык катуу тиричилик таштандыларын жыйнагандык, 
ташып чыгаргандык жана жок кылгандык учун тарифтерди беки
туу;

15) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуунун, 
ырым-жырымдарды еткерууге тыюу салганга чейинки чектеелерун 
аныктоо;

16) ирригациялык тармактарды, уйдегу жана уй жанындагы участка- 
ларды кутуунун тартибин аныктоо;

17) жергиликтуу жамааттын уставына жана КР мыйзамдарына ылайык 
башка маселелерди чечуу.

3. Шаарлардын кецештеринин сессияларында темендегудвй масе- 
лелер кошумча чечилет:

1. шаардын мэрии шайлоо;
2. мыйзамда белгиленген тартипте шаардын мэрине ишенбестик бил-

дируу;
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3. мыйзамдарда бекитилген шаар жерлерине салыктын базалык ставка- 
лардын чегинде шаар жерлерине салыктын жиктелген ставкаларды 
белгилее;

4. мэриянын аппаратын кошпогондо, шаардын вице-мэрлерин, шаар
дын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу белумдердун жана кыз- 
маттардын жетекчилерин дайындоого макулдук беруу;

5. шаардын турмуш-тиричилигин камсыз кылуучу белумдердун жана 
кызматтардын жетекчилерине ишенбестик керсетуу женунде депу
таттардын жалпы санынын учтен экиси менен чечимдерди кабыл 
алуу, бул аларды ээлеген кызмат орундарынан четтетууге алып 
келет.

4. Айылдык кецештердин сессияларында кошумча иретинде те- 
мвндогудой маселелер чечилет:

1. айыл екметунун башчысын шайлоо;
2. мыйзамда белгиленген тартипте айыл екметунун башчысына ишен

бестик билдируу;
3. тиешелуу район учун мыйзамдарда базалык ставканын базасында 

эсептелген айыл аймагы учун белгиленген жер салыгынын жалпы 
суммасынын чегинде топурактын бонитетинин баллдарын эсепке 
алуу менен айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандык 
учун салыктын жиктелген ставкаларын аныктоо;

4. айыл чарбасына жарактуу жерл ер дин Мамлекеттик фондунун ижара- 
га беруунун тартибин аныктоо;

5. талап кылынбаган жана пайдаланылбаган жайыттарды пайдалануу.

Айылдык кенештин ишин анын биринчи сесиясында депутаттардын 
ичинен шайланган терагасы уюштурат. Бардык депутаттар белунушуп ту- 
руктуу комиссиялардын бирине киришет. Айылдык кецештин тузуму 1-су- 
ретте.

АЙЫЛДЫК КЕЦЕШТИН 
ТвРАГАСЫ

Бюджет жана экономика боюнча Комиссия

Жер жана агрардык маселелер боюнча Комиссия 
Социалдык маселелер боюнча Комиссия 

Административдик-укуктук маселелер боюнча Комиссия ж.б.

6-сурет. Айылдык кецештин тузуму

Жергиликтуу кецештер сессия турунде иштешет. Жергиликтуу кецеш
тин чечимдери, мыйзамдарда башка тартип каралган учурларды кошпогон
до, шайланган депутаттардын жалпы санынын кепчулук добушу менен
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кабыл алынат. Жергиликтуу кецештин чечимдери токтом турунде чыгары- 
лат да, кецештин терагасы тарабынан кол коюлат.

0 з  ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган жергиликтуу кецеш
тин чечимдери тиешелуу аймакта турган бардык жарандар, мамлекеттик 
бийликтин аймактык органдары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген 
ыйгарым укуктарынын чегинде менчигинин туруне карабастан бардык иш- 
каналар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттуулугу 
маанилуу.

Кыргыз Республикасынын Ж 0Б екулчулуктуу органдарынын жоопкер- 
чилиги коллегиалдуу жана жеке жоопкерчиликке белунот.

Коллегиалдуу жоопкерчилик мыйзамда каралган учурларда жергилик
туу кецеш меонетунен мурда таркатылышы мумкун экендигинде турат. Же
ке жоопкерчилик жергиликтуу кенештин депутаттарынын ыйгарым укукта- 
рын меонетунен мурда токтотуу болуп саналат.

Мына ошентип, Ж 0Б екулчулуктуу органдары коллективдуу (колле
гиалдуу) жоопкерчиликти, ал эми алардын кызмат аламдары -  жеке жооп- 
керчиликти алып журушот.

Учурдагы мыйзамга ылайык жергиликтуу кецештер коллегиалдуу орган 
катары жоопкерчилиги мыйзамда каралган учурларда таратылышы мумкун- 
дугунде. "Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде" мыйзамда жерги
ликтуу кецешти таратуунун негиздеринин тизмеси камтылган.

Жергиликтуу кецештердин депутаттарынын жеке жоопкерчилиги туу- 
ралуу соз жургенде КР «Жергиликтуу кецештердин депутаттарынын статусу 
женунде» Мыйзамы жергиликтуу кецештердин депутаттарынын ишин жен- 
ге салуучу негизги ченемдик-укуктук акт болуп эсептелет32.

Жергиликтуу кецештин депутаттарынын жеке жоопкерчилиги депутат- 
тык статусун токтотуу менен байланышкан. Бул жагынан алып Караганда, 
КР "Жергиликтуу кецештин депутаттарынын статусу женунде" Мыйзамы 
жергиликтуу кецештин депутатынын ыйгарым укуктары токтотула турган 
шарттардын тизмесин камтыйт. Бирок, эл алдында жергиликтуу кецештин 
депутаттарынын жоопкерчилигине негиз катары бир жыл бою жергиликтуу 
кецештин сессияларына жуйелуу себептерсиз такай катышпагандыгы, 
ошондой эле жергиликтуу кецештин чечимдерин жана тапшырмаларын ат- 
карбагандыгы негиз болуп эсептелет.

Бир жыл бою жергиликтуу кецештин сессияларына жуйелуу себептер
сиз такай катышпагандыгы, ошондой эле жергиликтуу кецештин чечимде
рин жана тапшырмаларын аткарбагандыгы учун депутаттардын жалпы 
санынын кепчулук добушу менен жергиликтуу кецештин депутатын чакыр- 
тып алуу женундегу маселени козгоого укуктуу. Мыйзам чыгаруучу тара
бынан депутаттын ыйгарым укуктарын токтотуунун мындай негизин кирги-

32 Жергиликтуу кенештердин депутаттарынын статусу женунде: Кыргыз Республикасынын
2000-ж. 13-январь, № 3 Мыйзамы// Эркинтоо-гезити. 2000. 21-январь № 7-8.
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зуу депутаттын журум-турумунан жана анын ез ишин ак ниеттуулук менен 
аткаруусунан кворумдун гана болушуна эмес, демек жыйындын мыйзам- 
дуулугу деп тушунсе болот жана ошондой эле жергиликтуу ез алдынча баш- 
каруунун енугуусуно оц таасир берууге жендемдуу чечимдерди кабыл алуу, 
гигил же бул актылардын, кадрдык кайра дайындоолордун тагдырына туз- 
дон-туз кез каранды.

Шаарда Ж0Б аткаруу бийлиги мэр башында турган мэрия болуп эсеп
телет. Шаардын мэриясынын курамына структуралык жана аймактык бе- 
лумдер кире алат.33

Шаардын мэриясынын компетенциясы:
1) шаардын тиричилик жактан камсыз кылуу системасынын иштешин 

жана енугушун, шаардыктарга социалдык жана маданий тейлее 
кызматтарын керсетууну уюштурат;

2) шаардын бюджетинин долбоорун иштеп чыгат жана аны шаардык 
кецеш бекиткенден кийин аткарат;

3) шаарды социалдык-экономикалык жактан енуктуруунун, калкты 
социалдык жактан коргоонун программаларынын долбоорлорун 
иштеп чыгат жана шаардык кецеш бекиткенден кийин алардын ат- 
карылышын камсыз кылат;

З')шаардык кецеш тарабынан кабыл алынган шаарды социалдык-эко
номикалык жактан енуктуруу жана калкты социалдык коргоо 
программаларынын натыйжалуулугунун жана узурдуулугунун мо- 
ниторингин жана баа берууну туруктуу негизде жузеге ашырат 
жана алардын аткарылышы женунде отчётторду жалпыга маалым- 
доо каражаттарында жана расмий сайтта жарыялайт;

4) шаарды енуктуруу учун инвестицияларды жана гранттарды тартат;
5) тарыхтын, архитектуранын жана маданияттын эстеликтерин коргоо 

боюнча иш-чараларды жузеге ашырат;
6) шаардын жерлерин жана муниципалдык менчиктин объекттерин 

акыл-эстуу пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана 
аларды шаардык кецеш бекиткенден кийин жузеге ашырат;

7) ишканаларды менчиктештирууге жана тиешелуу социалдык-мада- 
ний, тиричилик жана чарбалык маанидеги объекттердин тиешелуу 
органдары менен макулдашуу боюнча ошондой эле алардын иш- 
тешине зарыл жабдуу-шайманды баланска кабыл алууга катышат;

8) турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны енуктуруу 
жана шаарды абат кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана 
жузеге ашырат;

9) шаарда курулуш куруунун башкы планын иштеп чыгып, жузеге 
ашырат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ьшайык архи-

33 КР «Жергиликтуу ез алдынча башкаруу» женунде мыйзамы 15.07.2011ж.
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тектура жана шаар куруу ченемдери менен эрежелеринин сакта- 
лышына контролду ишке ашырат;

10) жаратылыш кырсыктарынын, езгече кырдаалдардын, алардын ке- 
сепеттерин жоюу боюнча мобилизациялык жана уюштуруучулук- 
практикалык иш-чараларды жузеге ашырат;

101) мамлекеттик-жеке енектештуктун долбоорлорун издеену, демил- 
гелеену жузеге ашырат жана мамлекеттик-жеке енектештук же- 
нунде макулдашууларды "Кыргыз Республикасындагы мамлекет
тик-жеке енектештук женунде" КР Мыйзамына ылайык тузет;

102) калкка консультациялык-укуктук жардам керсетуу тутумун иштеп 
чыгат жана ишке ашырат;

11) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана башка ый- 
гарым укуктарды жузеге ашырат.

Шаардын мэрине коюлуучу талаптар. Жогорку билими жана мамлекет- 
тик же болбосо муниципалдык кызматта 3 жылдан кем эмес иш стажы, же 
болбосо билим беруунун, саламаттык сактоонун мамлекеттик мекемелерин- 
де же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбачыл субъекттер- 
дин жетекчилик кызматтарында 5 жылдан кем эмес иш стажы бар, аракетке 
жендемдуу Кыргыз Республикасынын жараны шаардын мэри боло алат.

Шаардын мэрии кызмат ордуна шайлоонун, ага киришуунун жана ан- 
дан бошотуунун тартиби.

1. Шаарлардын мэрлери шаардык кецеш тарабынан анын чакырылган 
меенетуне шайланат. Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шай- 
лоо езунче мыйзам менен аныкталат.

Шаардык кенештин чакырылышынын меенету аяктаган же болбосо 
меенетунен мурда таркатылган кунден тартып шаардын мэри жапыдан 
шайланган шаардын мэри кызмат ордуна киришкен кунге чейин мэрдин 
милдеттерин аткаруучу деп эсептелинет.

2. Мэрдин кызмат ордуна талапкерликти керсетууге шаардык кенештин 
фракциясынын, фракциялардын коалициясынын жана Премьер- 
министр дин укугу бар.

3. Шаардын мэрии шайлоо жаны шайланган шаардык кенештин бирин- 
чи сессиясынын кунунен тартып 10 календардык кунден кечиктирил- 
бестен Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан дайындалат.

Шаардын мэрии шайлоо аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан шай
лоо дайындалган кунден тартып 20 календардык кунден кечиктирилбестен 
еткерулет.

4. Шаардын мэрии шайлоо жергиликтуу кенештин депутаттары тарабы
нан жашыруун добуш беруу жолу менен жузого ашырылат. Эгерде 
ага шаардык кенештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде уч
тен экиси катышса, шаардын мэрии шайлоо еткерулду деп эсептелет.

Тиешелуу кенештин депутаттарынын жалпы санынын кепчулук добу- 
шун алган талапкер шайланды деп эсептелет.
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5. Тиешелуу кенештин депутаттары тарабынан шаардын мэри белгилен- 
ген меенетте шайланбаган учурда. Борбордук шайлоо комиссиясы- 
нын сунушу боюнча Президент жергиликтуу кенешти таратууну 
жузого ашырат жана тиешелуу жергиликтуу кенешке меенетунен 
мурда шайлоо дайындайт.

6. Шаардын мэри ээлеген кызмат ордунан меенетунен мурда Премьер- 
министр тарабынан бошотулушу мумкун:

7. Шаардын мэрине шаардык кецеш тарабынан ишенбестик корсетулген 
учурда Премьер-министр 3 кундун ичинде аны кызмат ордунан мее- 
нотунен мурда бошотуу же болбосо баш тартуу женундо жуйолошту- 
рулгон чечимин расмий жиберуу менен шаардык кенештин чечимине 
макулдук бербее женунде чечим кабыл алууга укуктуу.

1) жеке арызынын негизинде;
2) прокуратура органдары тарабынан белгиленген, же мамлекеттик ый- 

гарым укуктары берилген мыйзамдарды, Президенттин жана ©кмот- 
тун ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай 
эмес аткаргандыгы учун шаардык кенештин депутаттарынын жалпы 
санынын кепчулугунун макулдугу менен, а прокуратура органдары 
тарабынан белгиленген мыйзамдарды, Президенттин жана ©кмоттун 
ченемдик-укуктук актыларын кайра бузуу фактылары ачылганда, 
шаардык кенештин депутаттарын кабардар кылуу менен;

3) соттун кучуне кирген айыптоочу екумунун негизинде;
4) сот тарабынан жоопкерчиликке жарамсыз деп таанылган учурда;
5) аны елду, дайынсыз жок болгон, ошондой эле елген деп жарыялоо 

женунде соттун чечими мыйзамдуу кучуне кирген учурда;
6) Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жа- 

шоо учун чыгып кеткен учурда;
7) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Респуб

ликасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын 
алган учурда;

8 ) жылыш болбогон эмгекке жарамсыздыгынын кесепетинен озунун 
кызмат милдеттерин аткарууга мумкундугу жок болгон учурда;

9) шаардык кенештин депутаттарынын жалпы санынын учтен экиси- 
нин добуштары менен ишенбестик билдирилген учурда;

10) тараптардын эркине коз каранды болбогон жагдайлар боюнча (тие
ш елуу мыйзам кабыл алынган, мыйзамдарда каралган дагы башка  
ж агдайларда).

8. Шаардык кенештин депутаттары тарабынан шаардын мэрине кайра 
ишенбестик билдирилген учурда Премьер-министр аны кызмат ор
дунан бошотуу женунде чечим кабыл алууга укугу бар.

9. Шаардын мэри кызмат ордунан меенетунен мурда бошотулган 
учурда, мэрдин милдеттери шаардын мэри шайланганга чейин би-
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ринчи вице-мэрге жуктелет. Биринчи вице-мэрдин кызмат орду жок 
болгон учурда, мэрдин милдеттери вице-мэрге жуктелет.

Шаардын мэринин ыйгарым укуктары:
1. КР Конституциясынын жана мыйзамдарынын, Президенттин жана 

вкметтун актыларынын, ошондой эле шаардык кецештин ыйгарым 
укуктарынын чегинде кабыл алынган шаардын жергиликтуу жамаа- 
тынын уставынын, шаардык кецештин чечимдеринин сакталышын 
жана аткарылышын уюштурат;

1) шаардын турмуш-тиричилигин камсыз кылуу боюнча мэриянын, 
муниципалдык уюмдардын жана мекемелердин ишине жетекчилик 
кылат, ушул иштин натыйжаларына жооп берет;

21) мамлекеттик бийлик органдарынын аймактык белумдерунун ишин 
координациялайт, соттордон, прокурорлордон, мамлекеттик улуттук 
коопсуздук органынын жана КР мамлекеттик статистика органдары
нын жетекчилеринен тышкары, алар ез милдеттерин талаптагыдай 
аткарбаган учурда аймактык белумдердун жетекчилерин кызматтан 
четтетуу боюнча маселе коюуга укуктуу;

3) шаардык кецеш менен макулдашуу боюнча шаардын вице-мэрлерин, 
тузумдук белумдерунун жетекчилерин дайындайт жана кызмат ор- 
дунан бошотот, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамда- 
рына ылайык, мэриянын аппаратынын кызматкерлерин дайындайт 
жана кызмат ордунан бошотот;

4) жергиликтуу маанидеги маселелерди, ошондой эле жергиликтуу ке
цештин ыйгарым укуктарына таандык кылынгандарын кошпогондо, 
берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды башкарууну ишке ашы- 
рат;

5) берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай эмес 
уюштурулгандыгы учун жеке жоопкерчилик тартат;

6) мамлекеттик бийлик органдарында, мамлекеттик эмес, коомдук жа
на КР чет олколордегу башка уюмдарында шаардын атынан чыгат;

7) кызмат ордуна кирген учурдан тартып 3 айдан кечиктирбестен 
шаарды социалдык-экономикалык жактан енуктуруунун программа- 
сынын долбоорун иштеп чыгууну камсыз кылат, шаардык кецешке 
бекитуу учун сунуштайт;

8) шаардык кецештин бекитуусуне шаардык бюджеттин долбоорун су
нуштайт, жарым жылда бир жолудан кем эмес шаардагы иштердин 
жалпы абалы, бюджеттин аткарылышы, муниципалдык менчиктин 
жана бюджеттен тышкаркы фонддун каражаттарынын пайдаланы- 
лышы, шаарды социалдык-экономикалык жактан енуктуруу, кон- 
сультациялык-укуктук жардамдын кор-сетулушу жана калкты 
социалдык жактан коргоо программаларынын аткарылышы женундо 
шаардык кецеш алдында отчёт берет;
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9) мыйзамдарга ылайык жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды 
киргизуу боюнча шаардык кецешке сунуштарды киргизет;

10) шаардык кецештин сессиясын чакыруу женунде сунуштарды кирги
зет, анын ишине катышат;

11) белгиленген тартипте Президент алдында мамлекеттик сыйлыктар- 
ды ыйгаруу женунде етунуч жасайт;

12) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык 
башка ыйгарым укуктарды жузеге ашырат.

2. Республикалык маанидеги шаарларда жергиликтуу ез алдынча баш- 
каруунун ишин уюштуруунун езгечелуктеру алардын статусу же
нунде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталат.

Айыл аймагында аткаруу бийлигинин органы айыл екмету болуп эсеп- 
телет. Айыл екмету айыл кецешинин депутаттарына езунун ыйгарым укук- 
тарын жузеге ашырууда шайлоочулар алдында отчётторду даярдоого жана 
еткерууге кемек керсетет.Айыл екмету езунун ишинде -  айыл кецешине, а 
берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча тиешелуу мамлекеттик ор- 
гандарга отчёт берип турат. Компетенциясына таандык маселелер боюнча 
айыл екмету кабыл алуучу чечимдерге айыл окметунун башчысы тарабынан 
кол коюлат. Ыйгарым укуктарынын чегинде чыгарылган айыл екметунун 
актылары тиешелуу аймакта аткаруу учун милдеттуу болот. Айыл екмету
нун тузумуне участкалык врач, ветеринардык врач, ички иштер органдары
нын кызматкери (участкалык инспектор) кирсе болот. Участкалык врач, 
ветеринардык врач, ички иштер органдарынын кызматкери (участкалык 
инспектор) 0кмет белгилеген тартипте контракт негизинде айыл екметунун 
штатына алынат.

Айыл окметунун компетенциясы:
1. аймакты социалдык-экономикалык жактан енуктуруу программа

ларынын долбоорун иштеп чыгат жана алар айыл кецеши тарабы
нан бекитилгенден кийин аткарылышын камсыз кылат;

1') аймакты социалдык-экономикалык жактан енуктуруу программа- 
сынын аткарылышы женунде отчётту жыл сайын кепчулукке берип 
турат;

2) жергиликтуу бюджеттин долбоорун иштеп чыгат, ал айыл кецеши 
тарабынан бекитилгенден кийин аны аткарат;

3) тарыхтын, архитектуранын жана маданияттын эстеликтерин коргоо 
боюнча иш-чараларды жузеге ашырат;

4) жацы жумуш орундарын ачуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат, 
жузеге ашырат;

5) ишканаларды менчиктештирууге жана айыл екметунун балансына 
социалдык маданий-тиричилик жана чарбалык маанидеги объект- 
терди жана алардын иштешине зарыл жабдуу-шайманды еткеруп 
берууге катышат;
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6) турак жай фондун, турак жай-коммуналдык чарбаны енуктуруу 
жана аймакты абат кылуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгып, 
жузеге ашырат;

7) муниципалдык менчикте турган жерлерди, ошондой эле айыл чар- 
басына жарактуу жерлердин мамлекетгик фондунун жерлерин 
акыл-эстуу пайдалануу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат, жузе- 
го ашырат;

8) аймакка курулуш куруунун башкы планын иштеп чыгып, жузеге 
ашырат, архитектуранын жана шаар куруунун нормалары менен 
эрежелеринин сакталышына контролду ишке ашырат;

9) жаратылыш кырсыктарынын, езгече кырдаалдардын алдын алуу 
жана четтетуу, алардын кесепеттерин жоюу боюнча мобилизация- 
лык жана уюштуруучулук-практикалык иш-чараларды жузеге 
ашырат;

91) мамлекеттик-жеке енектештуктун долбоорлорун издеену, демил- 
гелеену жузеге ашырат жана мамлекеттик-жеке енектештук же- 
нунде макулдашууларды "Кыргыз Республикасындагы мамлекет
тик-жеке енектештук женунде" Кыргыз Республикасынын Мый- 
замына ылайык тузет;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык дагы башка иш- 
чараларды жузеге ашырат.

Мыйзамда белгиленгендей жергиликтуу кецештин туруктуу жана убак- 
тылуу комиссиялары -  кецештин карамагына таандык маселелерди алдын 
ала кароо жана даярдоо, ошондой эле кецештин чечимдерин ишке ашырууга 
катышуу, ушул чечимдердин ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер 
жана уюмдар тарабынан аткарылышына контролдук кылуу учун тузулет.

Комиссиялардын тизмеги, алардын сандык курамы жана шайлоонун 
тартиби тиешелуу кецештин депутаттык фракцияларынын жана топторунун 
сунушу боюнча жергиликтуу кецеш тарабынан аныкталат. Кецеш ыйгарым 
укуктарынын меенетунун ичинде зарылчылыкка жараша, жацы туруктуу 
комиссияларды тузет, мурда тузулгендерун таратат жана кайра уюштурат, 
алардын курамына езгертуулерду киргизе алат.

Жергиликтуу кецештердин туруктуу комиссияларынын укуктары, мил- 
деттери, аларды уюштуруунун тартиби жана туруктуу комиссиялардын иши 
мыйзамдын чегинде жана жергиликтуу кецештин регламента жана Кыргыз 
Республикасынын дагы башка мыйзамдык актылары менен белгиленет.

2. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
кызмат адамдары

Айыл екметунун ишин айыл екметунун башчысы жетектейт. Ал 
айыл екметунун ишинин натыйжасы учун жоопкерчиликтуу. Айыл кецеши- 
не жергиликтуу бюджеттин долбоорун сунуштайт, жарым жылда бирден кем
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>мес кецештин алдында айылдагы иштин жалпы абалы, жергиликтуу бюд- 
жеттин аткарылышы жана муниципалдык менчиктин пайдаланылышы, ай- 
мактын социалдык-экономикалык енугушунун программаларынын жана 
калктын социалдык жактан корголушу женунде отчёт берет.

Айыл екметунун башчысы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын 
талаптагыдай аткарылышын уюштуруу учун жеке жооптуу болот. Айыл ке- 
цсшине мыйзамдарга ылайык жергиликтуу салыктарды жана жыйымдарды 
киргизуу боюнча сунуш киргизет, айыл екметунун башчысынын орун баса- 
рын, айыл екметунун аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт 
жана андан бошотот.

Айыл екметунун башчысына коюлуучу талаптар. Жогорку билими 
жана мамлекеттик же болбосо муниципалдык кызматта 2 жылдан кем эмес 
и ш стажы, же болбосо билим беруунун, саламаттык сактоонун мамлекеттик 
мекемелеринде же уюмдардын, мекемелердин жана жеке менчик чарбакер 
субъекттердин жетекчилик кызматтарында 3 жылдан кем эмес иш стажы бар 
аракетке жендемдуу Кыргыз Республикасынын жараны айыл екметунун 
башчысы боло алат.

Кылмыш жасагандыгы учун мыйзамдарда белгиленген тартипте алый 
салынбаган же жоюлбаган соттуулугу бар Кыргыз Республикасынын жара- 
ны айыл екметуне башчы болушу мумкун эмес.

Айыл екметунун башчысын шайлоонун, кызмат ордуна киришуусунун 
жана кызмат ордунан бошотуунун темендегудей тартиби кабыл алынган.

Айыл екметунун башчысы айыл кецешинин депутаттары (депутаты) 
1арабынан керсетулуучу, ошондой эле райондук мамлекеттик администра- 
циянын башчысы -  райондун акими тарабынан сунушталуучу талапкерлер- 
дин ичинен жашыруун добуш беруу жолу менен айыл кецешинин чакыры- 
лыш меенетуне айыл кецешинин депутаттары тарабынан шайланат.

Айылдык кецештин чакырылышынын меенету аяктаган же болбосо 
меенетунен мурда таркатылган кунден тартып айыл екметунун башчысы 
айыл екметунун жацы шайланган башчысы кызмат ордуна кирген кунге 
чейин айыл екметунун башчысынын милдеттерин аткаруучу деп эсептелет.

Айыл екметунун башчыларын шайлоо Борбордук шайлоо комиссиясы 
тарабынан жацы шайланган айылдык кецештин биринчи сессиясынын куну- 
нен тартып 10 календардык кунден кечиктирбестен дайындалат.

Айыл екметунун башчысы ээлеген кызматынан меенетунен мурда бо- 
шотулган учурда Борбордук шайлоо комиссиясы бош орун тузулген кунден 
тартып 10 календардык кунден кечиктирбестен айыл екметунун башчысын 
шайлоону дайындайт.

Айыл екметунун башчысы ээлеген кызмат ордунан аким тарабы
нан темендегудей учурларда меенетунен мурда бошотулушу мумкун:

1. жеке арызынын негизинде;
2. мыйзамдарды, прокуратура органдары тарабынан белгиленген же 

мамлекеттик ыйгарым укуктар берилген Президенттин жана вкмет-
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тун ченемдик укуктук актыларын аткарбагандыгы же талаптагыдай 
эмес аткаргандыгы учун — айыл кецешинин депутаттарынын жалпы 
санынын копчулугунун макулдугу менен, а мыйзамдар, Президент- 
тин жана вкметтун прокуратура органдары тарабынан белгиленген 
ченемдик укуктук актыларын бузуу фактылары кайталанган учурда,- 
айыл кецешинин депутаттарын кабардар кылуу менен;

3. соттун айыптоочу окуму кучуне киришинин негизинде;
4. ал сот тарабынан аракетке жондомсуз деп табылган учуруда;
5. соттун елду, дайынсыз жок болду, ошондой эле олгон деп жарыялоо 

жонунде чечими мыйзамдуу кучуно кирген учурда;
6. Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жактарга туруктуу жа- 

шоо учун чыгып кеткен учурда;
7. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, Кыргыз Респуб

ликасынын жарандыгын жоготкон же чет мамлекеттин жарандыгын 
алган учурда;

8. жылыш болбогон эмгекке жараксыздыгынын кесепетинен озунун 
кызматтык милдетгерин аткарууга мумкунчулугу жок болгон учур
да;

9. айыл кецешинин депутаттарынын жалпы санынын учтен эки добу- 
шу менен ишенбестик билдирилген учурда;

10. тараптардын (тиешелуу мыйзамдын алынышы, мыйзамдарда карал- 
ган дагы башка жагдайлар) эрк-ниетине коз карандысыз болгон 
жагдайлар боюнча.

Айыл екмотунун башчысына айыл кецеши тарабынан ишенбестик кер- 
сотулген учурда аны кызмат ордунан меонотунен мурда бошотот. Мындай 
учурда аким 3 кундун ичинде аны кызматтан меонетунон мурда бошотуу 
чечимин алууга укуктуу же болбосо баш тартуу жонунде жуйелоштурулген 
чечимин расмий жиберуу менен айыл кецешинин чечимине макулдук бербее 
жонунде чечим кабыл алат.

Айыл екмотунун башчысына айыл кецешинин депутаттары тарабынан 
кайра ишенбестик билдирилген учурда аким аны ээлеген кызматынан бошо
тот. Айыл екмотунун башчысы кызмат ордунан меенегунен мурда бошотул- 
ган учурда, айыл екмотунун башчысынын милдеттери айыл екмотунун 
башчысы шайланганга чейин айыл екмотунун башчысынын орун басарына 
жуктолет. Айьш екмотунун башчысынын орун басарынын кызмат орду жок 
болгон учурда, айыл екмотунун башчысынын милдеттери айыл екмотунун 
жооптуу катчысына жуктолет.

Айыл екмотунун башчысынын ыйгарым укуктары.
1) айьш екмотунун ишине жетекчилик кылат жана анын натыйжалары-

на жооптуу болот;
2) айьш кецешине жергиликтуу бюджеттин долбоорун сунуштайт, жа-

рым жылда бирден кем эмес кецештин алдында айылдагы иштин
жалпы абалы, жергиликтуу бюджеттин аткарылышы жана муници-
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палдык менчиктин пайдаланылышы, аймактын социалдык-экономи- 
калык енугушунун программаларынын, консультациялык-укуктук 
жардам керсетуунун аткарылышы жана калктын социалдык жактан 
корголушу жонунде отчёт берет;

3) берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткары- 
лышын уюштуруу учун жеке жооптуу болот;

4) айыл кецешине КР мыйзамдарына ылайык жергиликтуу салыктарды 
жана жыйымдарды киргизуу боюнча сунуш киргизет;

5) ездерунун милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда мамлекет
тик мекемелер менен уюмдардын тиешелуу аймактык болумдору- 
нун жетекчилерин кызмат ордунан четтетуу жонунде маселе коюуга 
укуктуу;

6) тиешелуу аймактык мамлекеттик мекемелердин жетекчилерин да- 
йындоого макулдук берет;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айьш екмотунун 
башчысынын орун басарын, айыл екмотунун аппаратынын кызмат- 
керлерин кызматка дайындайт жана андан бошотот.

8) жергиликтуу маанидеги маселелерди чечуу боюнча ыйгарым укук- 
тарды, ошондой эле айыл кецешинин карамагына таандык кылынган 
маселелерди кошпогондо, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды 
ишке ашырат;

9) КР мыйзамдарына ылайык дагы башка маселелерди чечет.
Жергиликтуу кецештин чечими боюнча езунче жайгашкан калктуу ко-

пуштардын жергиликтуу маанидеги маселелерин ыкчам чечууну уюштуруу 
максатында айыл башчысы кызмат орду киргизилсе болот. Айыл башчысы 
калыптанган каада-салттар боюнча калк конуштун аймактык озгечелуктеру- 
нен чыгып, жергиликтуу оз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын 
чечими менен берилген иш-милдеттерди аткарат. Айыл башчысы тиешелуу 
аймактагы тургундардын жыйындарынын макулдугу менен жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчысы тарабынан дайында- 
лат жана муниципалдык кызматчы болуп саналат. Эгерде тиешелуу калктуу 
конуштан жергиликтуу кецешке депутат шайланбаган учурда, айыл башчы
сы кецеш беруучу добуш укугу менен тиешелуу жергиликтуу кецештин 
жыйналыштарына катышууга укуктуу.

Айыл екмотунун кызмат адамдарына башка кызматтар дагы киришет. 
Айыл екмотунун штатына айыл екмотунун башчысынын орун басары дагы 
кире алат.

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу женун- 
до» Мыйзамынын 2-беренесине ылайык жергиликтуу жамааттын Уставы -  
бул мыйзамга ылайык иштелип чыккан жана кабыл алынган, жергиликтуу 
маанидеги иштерди женге салуучу жергиликтуу жамааттын негизги укуктук 
документа.
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Мындан ары, 14-беренеде «Жергиликтуу жамааттардын уставдары тие- 
шелуу жергиликтуу жамааттын курултайларында жергиликтуу кецештер 
тарабынан кабыл алынат. Мурда кабыл алынган уставдарга езгертуулер жа- 
на толуктоолор жергиликтуу жамааттын курултайларынын, жергиликтуу 
кенештин депутаттарынын тобунун сунушу менен каралат. Жергиликтуу 
жамааттардын Уставдары, аларга езгертуулер жана толуктоолор юстиция 
органынын корутундусунан кийин жергиликтуу кецештер тарабынан кабыл 
алынат» деп белгиленет.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана КР мыйзамдарына 
ылайык жергиликтуу кецештер жана алардын аткаруу органдары ездерунун 
ыйгарым укуктарынын чегинде алардын аймактарында аткаруу учун милде- 
туу актыларды кабыл алат.

Жооптуу катчы Айыл
екметунун
башчысы

Башчынын орун 
басарыАйыл башчысы

и -  1 ____________ 1
Социалдык 
коргоо жана 
социалдык -  

маданий
маселелер боюнча 
Жетектеечу адис

Социалдык 
коргоо боюнча 

_____ адис

МКТ боюнча адис

Аскер-эсеп
столунун

инспектору

Башка

Каржы-
экономикалык

белуму

Башкы бухгалтер

Эсеп бухгалтери

Мал чарбачылык 
жана

ветеринария 
масел елери 

боюнча адис
Экономика жана 

статистика 
боюнча адис
Кирешелер 

боюнча адис
Бухгалтер-

кассир

жер, турак-жай- 
коммуналдык 

маселелер жана 
0К  боюнча 

сектору

Сектор башчысы

турак-жай- 
коммуналдык 

маселелер жана 
0К  боюнча адис

Жерге
жайгаштыруу жана 

айыл чарбасы 
боюнча адис

7-сурет. Айыл екметунун типтуу структурасы
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3. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ченемдик 
укуктук актылары

Устав женунде соз кылып жатып буларды белгилеп кеттуу керек -  
жергиликтуу жамааттын уставы жергиликтуу жамааттын башкаруу органда- 
рын уюштуруу жана ишин, анын кызмат адамдарынын, ошондой эле жерги
ликтуу жамааттын аймагында уюштуруу-укуктук, экономикалык, мулктук, 
жер, каржы жана башка мамилелерди жонге салат.

Жергиликтуу жамааттын уставын жергиликтуу жамааттын мучелору 
жана башкаруу органдары: айыл кецештер жана айыл екмету, ошондой эле 
(эгерде алар колдонуудагы мыйзамга карама-каршы келбеген болсо), жерги
ликтуу жамааттын аймагында жайгашкан же иштеп жаткан бардык юриди- 
калык жактар алардын уюштуруу-укуктук формаларына карабастан, ошон
дой эле жеке адамдар жана алардын бирикмелери аткарууга милдеттуу.

Жергиликтуу жамааттын аймагындагы башкаруу органдары жана анын 
кызмат адамдары кабыл алган башка ченемдик укуктук актылар Уставдын 
жоболоруна каршы келбеши керек.

Жергиликтуу жамааттардын Уставдары, жергиликтуу ченем чыгаруу- 
нун негизи болуп саналат жана ушул муниципалдык тузумдун бардык баш
ка актыларына карата жогорку юридикалык кучке ээ, башкача айтканда, 
алар жергиликтуу жамааттын бутундой жашоосунда укуктук база катары 
кызмат кылат. Анын мааниси жергиликтуу жамааттын типтуу Уставында 
камтылган жоболордун кенен тизмеси менен тастыкталат:

- жергиликтуу жамааттын аймагы, чек аралары жана аймагынын бир 
белугу женунде;

-  жергиликтуу жамааттын мучелерунун мучелугу, укуктары жана мил-
деттери женунде;

жергиликтуу жамааттын башкаруу органдары женунде; 
аймактык коомдук ез алдынча башкаруу женунде; 
ез алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актылары 

жонунде;
- жергиликтуу жамааттын мучелерунун тикелей эрк-ниетин билдируу 

турлеруженунде;
жергиликтуу жамааттын башкаруу органдарынын муниципалдык 

кызматы жана кадр саясаты женунде;
жамааттар жана алардын бирикмелери женунде;
жергиликтуу жамааттын башкаруу органдарынын мамлекеттик баш

каруу органдары, ошондой эле коомдук уюмдар жана алардын бирикмелери 
менен кызматташтык жана ез ара аракеттенуушусу;

-  жергиликтуу жамааттын экономикалык жана каржылык негиздери 
женунде;

-  эл аралык байланыштар женунде;
-  жергиликтуу жамааттын жана алкыштары жана башка маселелер 

женунде.
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Жергиликтуу жамааттын ишине тиешелуу бардык маселелер боюнча 
так суреттелушу, жергиликтуу жамааттын башкаруу органдары тарабынан 
даярдалган бардык Уставдары бири-бирине окшош болушу мумкун дегенди 
билдирбейт. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде Кыргыз Республи- 
касынын мыйзамдары жергиликтуу жамааттын Уставында тарыхый, геогра- 
фиялык, улуттук езгечелуктердун чагылдырылышына жетиштуу эркиндик- 
ти берет.

Уставдын долбоорун даярдоодо муниципалдык кызматкерлер жерги
ликтуу езгечелуктерду зеке алуу менен чыгармачылык эркиндигин керсете 
алаарын белгилей кетуу керек. Мындан тышкары, Уставда калк ез алдынча 
тандап алган жергиликтуу ез алдынча башкаруунун турлеру бекитилет.

Ушундай тандоо укугу теменкуче жузеге ашырылышы мумкун:
1. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын тузумун толук су- 

реттеген жергиликтуу жамааттын уставы жергиликтуу жамааттын екулде- 
рунун Курултайында же жергиликтуу референдумда кабыл алынат.

2. Курултай же жергиликтуу референдумга жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын тузумун аныктай турган маселелердин тобу кою- 
лат; Курултайда же жергиликтуу референдумда тушкен сунуштарды зеке 
алуу менен, депутаттык корпус жергиликтуу кецештин сессиясында Устав- 
ды бекитет.

Устав юстиция органдарында каттоодон откенден кийин юридика- 
лык кучке ээ болот.

Биринчиден, Уставды кабыл алган белгилуу субъектин болушу. Ус- 
тавды калк тузден-туз кабыл алары преамбулада керсетулет.

Экинчиден, документтин уюмдаштыруучу мунезу. Устав учурда тузу- 
луп жаткан мамилелерге укуктук мунез берет жана юридикалык жактан бе
китет.

Учунчудон, укуктук женге салуунун бардык жагын камтуучу мунезу. 
Бир даты ченемдик акт жергиликтуу жамааттын жашоосун майда-чуйдесуне 
чейин бардык маселелер боюнча мамилелерди женге сала албайт. Толук 
женге с алуу жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жоболорун 
кабыл алуу жолу менен жузеге ашырылат.

Тортунчудон, Устав -  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 
кабыл алган документтердин башкы документа. Бардык башка ченемдик 
укуктук актылар Уставка, анын принциптерине жана нормаларына туура 
келишик керек. Уставка башка бардык актылар карама-каршы келбеши ке
рек. Бул жергиликтуу жамааттын аймагында иштеген укуктун бардык субъ- 
ектилери Уставда каралган бардык нормаларды аткарууга милдеттуу деген
ди тушундурет.

Бешинчиден, Устав -  мындан аркы ченем чыгаруу учун негиз. Кунум- 
дук ишмердуулугунде келип чыккан бардык маселелерди жергиликтуу жа- 
маатта чечимдер, токтомдор, тапшырмалар, тескемелер актылары менен, 
женге салуу зарыл.
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Жергиликтуу жамааттын аймагында Уставдын биринчилиги женунде 
жобо бул аймакта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын иштешин 
алмаштырбашын унутпаш керек.

Алтынчыдан, жергиликтуу жамааттын уставы езгече тартипте кабыл 
алынышы, ага езгертуулерду жана толуктоолорду киргизилиши менен айыр- 
маланат. Тартиби Уставда аныкталат жана каалагандай езгертулушу мумкун 
змее. Атайын белгиленген тартипке ылайык кабыл алуу, езгертуулерду жана 
толуктоолорду киргизуу укугу жергиликтуу жамааттын мучелерунун таан- 
дык. Башка ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу жергиликтуу кецештин 
регламента менен аныкталат жана калктын макулдугусуз жергиликтуу ке- 
нештин депутаттары езгерте алат.

Жетинчиден, документтин езгече белгиси анын универсалдуулугунда. 
Бул жергиликтуу жамааттын уставы жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
практикасында колдонгон негизги нормалардын бардыгын камтыйт дегенди 
тушундурет.

Сегизинчиден, Устав туруктуу болушу керек. Ал узак мезгилге чейин 
езгербешу керек. Туруктуулугу даярдалган документтин сапаты, анда жа- 
зылган нормалардын тушунуктуулугу жана, Уставды кабыл алуунун татаал 
тартибин кергезген пунктун жазылышы менен камсыздалат.

Уставка коюлган олуттуу талап анын жоболорунун жузеге ашыруу 
мумкунчулугу болуп эсептелет. Бул мумкунчулук Уставда так айтылышы 
керек.

Жергиликтуу жамааттын Уставынын иштешинин аймагы. Ар бир жер
гиликтуу жамааттын аймагы айылдардан, шаарлардан турат. Алардын ар 
биринде ездерунун жергиликтуу ез алдынча башкаруу органы бар. Бул ар 
бир жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аймактык негизи бар дегенди 
билдирет. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 110-беренесине 
ылайык Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкаруу тие
шелуу жергиликтуу жамааттар тарабынан жузеге ашырылат.

Кыргызстанда салт боюнча шаарлар маанилерине жараша белунушет: 
республикалык (Бишкек, Ош), областтык, райондук маанидеги шаарлар.

Айылда дагы жергиликтуу ез алдынча башкаруунун езгече белгилери 
бар. Айыл жергесиндеги жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
карамагындагы аймагы калктуу конуштар менен гана чектелбейт. Жергилик
туу жамааттын аймагына, ошондой эле жайыттар, айыл чарба жерлери, жер
гиликтуу жамааттын аймагынан тышкары айыл чарбалык змее жерлер кирет. 
Ошондуктан, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жергиликтуу 
жамааттын аймагынын чек арасын жана жергиликтуу жамааттын аймагын 
толук суреттее менен картасы болгону маанилуу. Жергиликтуу жамааттын 
картасы мамлекеттик каттоо органдарында тийиштуу каттоодон етушу 
керек.

Кыргыз Республикасында жергиликтуу ез алдынча башкарууну енукту- 
руунун маанилуу жагдайы КР Президентинин 2005-жылдын 2-февралында
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чыккан № 12 Жарлыгы областтардагы жана райондордогу жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун аймактык децгээлдерин жоюу болду.

Ошентип, бугунку кунде жергиликтуу ез алдынча башкаруу айыл жана 
шаарларда жузеге ашырылууда. Уставка ылайык, жергиликтуу жамааттар- 
дын административдик-аймактык тузулушу боюнча бардык маселелер жер
гиликтуу жамааттын ажырагыс укугу болуп саналат. Жергиликтуу жамаат- 
тын мучелерунун макулдугу болмоюнча чек аралары жана жергиликтуу жа
мааттын аймагын езгертууге жол берилбейт. Бирок, албетте, мамлекеттик 
бийлик жана жергиликтуу ез алдынча башкаруунун децгээлдеринде так чек 
жок. Бишкек шаарынан мисал, бул жерде бийлик жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун колунда топтолгон, ал мамлекеттик башкаруу органын - ай- 
рым райондордун администрацияларын тузет.

Жергиликтуу жамааттардын Уставдарын мамлекеттик каттоо. Устав- 
дар ды мамлекеттик каттоо Уставдарды иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык 
келтирууну камсыз кылуучу инструмент болуп эсептелет.

КР “Юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо женунде” Мыйзамына 
ьшайык юридикалык жактардын Уставдары республиканын юстиция орган- 
дарында милдетуу турде катталууга тийиш. Каттоонун максаты: Уставдын 
жоболору Кыргыз Республикасынын Конституциясына, мыйзамдарына ка- 
рама-каршы келбееге тийиш. Кыргыз Республикасынын Юстиция министр- 
лиги мамлекеттик орган катары каттоону жургузуунун жол-жобосун анык- 
тоого укуктуу. Кыргыз Республикасында салттуу турде мамлекеттик каттоо 
менен областтын борборлорунда жайгашкан областтык юстиция башкарма- 
лыгы алектенет. Бирок, Устав кучуне кириш учун аны жен гана каттоодон 
еткеруу жетиштуу эмес. Уставдын берилген редакциясында Устав расмий 
жарыялангандан (элге ж еткирилгенден) кийин гана кучуне кирет деген нор
ма камтылган. Ошентип, кабыл алуу баскычтарынан милдеттуу турде етуу 
(референдумда, ж ергиликт уу кецештин сессиясында), мамлекеттик каттоо 
жана расмий жарыялоо Уставдын мыйзамдуу кучуне кириши учун милдет
туу болуп саналат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын башка ченемдик 
укуктук актылары. Жергиликтуу жамааттын Уставынан тышкары жергилик
туу жамааттын аймагында жергиликтуу ез алдынча башкарууну женге са- 
луучу башка ченемдик укуктук актылар дагы кабыл алынат. Алар чечимдер, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунунун екулчулуктуу жана аткаруучу ор
гандарынын жана алардын кызмат адамдарынын калк тарабынан референ
думда, курултайда кабыл алынган актылары. Бул калк менен тузден-туз 
кабыл алынган актылар, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
жана алардын кызмат адамдарынын актыларына Караганда жогорку юриди
калык кучке ээ болушу абдан маанилуу. алардын укуктук маанидеги зеке 
алуу менен жергиликтуу коомчулуктун кучуне теменку ченемдик укуктук 
актылар саналат.
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Калк тузден-туз кабыл алган актылар, жергиликтуу ез алдынча башка- 
руу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын актыларына Караган
да жогорку юридикалык кучке ээ болушу абдан маанилуу. Жергиликтуу 
жамаатта иштеп жаткан ченемдик укуктук актылар алардын укуктук маани- 
син эске алуу менен теменде келтирилет.

Жергиликтуу жамааттын Уставы:
1. Калк тузден-туз кабыл алган актылар (курултай, реф ерендум  вт кв- 

р у у  ж олу менен);
2. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын актылары:
-  екулчулуктуу органдардын актылары;
-  аткаруучу органдардын актылары.
Жергиликтуу кенештер ченемдик укуктук актыларды токтом турунде 

кабыл алышат. Токтом: уюмдун тузумун уюштурат же езгертет, жергилик
туу кецештин туруктуу комиссияларын тузет, езгертуп кайра тузет, жерги
ликтуу салыктарды, айыптарды, жыйымдарды киргизет, жецилдиктерди 
кабыл алат, коммуналдык кызматтар учун акы телеенун елчемун женге са
лат, муниципалдык менчикти еткеруп беруу, ижарага беруу жана сатуу 
боюнча эрежелерди бекитет, мурда кабыл алынган актыларга толуктоолор- 
ду, езгертуулерду киргизет же жокко чыгарат жана ушул сыяктуулар. Бул 
жерде токтом чыгарууну талап кылган чечимдер боюнча маселелердин бир 
гана белугу керсетулду. Кецештин токтому же башка ченемдик акт чыгара 
гурган маселелердин толук тизмеси жергиликтуу кецештин регламента ме
нен аныкталат.

Уставда ошондой эле айыл екметунун, мэриянын башчысы тарабынан 
чыгарылган ченемдик актылар баяндалат. Башкармалыктын башчысы (айыл- 
дык, шаардык) тескемелерди жана буйруктарды чыгарат. Тескемелер (айыл- 
дык, шаардык) жетекчиси тарабынан жеке кабыл алынат жана ыйгарым 
укуктарынын чегинде башкармалыктын башчысы кол коюшат, бардык жа- 
рандар, жергиликтуу жаматтын туруктуу жана убактылуу мучелеру атка- 
рууга милдеттуу.

Айыл екметунун, шаар башчысынын (мэрдин) тескеечу документи 
айыл екметунун, мэриянын аппаратынын ишинин бардык маселелери боюн
ча буйрук формасында чыгарылат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын актыларына мамле
кеттик бийлик органдарынын актылары ылайык келиши керек окшош бир 
катар талаптар коюлат. Атап айтканда, алар тиешелуу органдын компетен- 
циясынын чегинен чыга албайт. Мыйзамдарга милдеттуу турде ылайык ке
лиши жана белгиленген тартипте кабыл алынышы керек. Документ суроо- 
талаптын жана каржылоонун булагын негиздуу керсетуу менен кабыл алы
нышы зарыл.

Мына ошентип, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары кабыл 
алган актылардын маселелеринин тизмесине темендегу маселелер кирет:

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына шайлоо женунде;
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-  шайлануучу кызмат адамын чакыртып алуу (ж ергиликт уу вз алдынча  
башкаруунун башчысы, депутаттарды);

-  жергиликтуу референдум;
-  калктын ченем чыгаруу демилгелерин ишке ашыруунун тартиби же- 

нунде;
-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук 

актыларын кабыл алуунун, жарыялоонун жана алардын кучуне киришинин 
тартиби женунде;

-  митингдерди, демонстрацияларды жана башка массалык акцияларды 
еткеруунун тартиби женунде;

-  жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары тарабынан сунуштарды 
жана даттанууларды кароонун тартиби женунде;

-  муниципалдык кызмат женунде;
-  аймактык коомдук ез алдынча башкарууну уюштуруу женунде;

- жергиликтуу бюджет женунде;
-  жергиликтуу салыктар жана жыйымдар женунде;
-  муниципалдык буюртма женунде;
-  жергиликтуу жамааттын символикасы женунде;
-  башка маселелер.
Мисал катары "Жергиликтуу кецештин жергиликтуу салыктары жана 

жыйымдары женунде" Жобону келтирсе болот. Жалпысынан алганда, алды- 
да Кыргызстандын жергиликтуу жамааттары жашоонун бардык тармакта- 
рында жоболорду иштеп чыгуу, кабыл алуу боюнча уюштуруучулук иш- 
чараларды ишке ашыруу турат, алар жергиликтуу ез алдынча башкаруу ор- 
гандарына сапаттуу башкаруу жана кызматтарды керсетууге багытталган. 
Башмыйзамдын чечмелее укугу, даярдалган кабыл алынган жана расмий 
турде жарыяланат гана жергиликтуу кецешинин жазыла элек. жергиликтуу 
кецеш гана хартиясынын жоболор жергиликтуу жамааттын аймагында атка- 
рылууга тийиш иштеп чыгуу жана туура калктын женге салуу боюнча талаш 
маселелер пайда калктын суроолоруна жооп берууге укуктуу.

Уставды чечмелее укугуна аны даярдаган, кабыл алган жана расмий 
турде жарыялаган гана жергиликтуу кецеш ээ. Жергиликтуу кенеш гана 
жергиликтуу жамааттын аймагында аткарылууга тийиш Уставдын нормала- 
рын туура тузууге жана калктын жашоо турмушун женге салуу боюнча 
пайда болгон талаш маселелер боюнча калктын суроолоруна туура жооп 
берууге укуктуу.

Жергиликтуу жамааттардын Уставдары -  бул жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын укуктук негизинин зарыл элементи болуп саналат. 
Аларда Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, 
жергиликтуу ез алдынча башкаруунун ченемдик актыларынын негизинде 
муниципалдык тузумдерде жергиликтуу ез алдынча башкарууну жузеге 
ашырууну уюштурууну жана формаларын, алардын аймактык, каржылык- 
экономикалык негиздерин, органдардын жана кызмат адамдарынын ишинин
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компетенциясын, тартибин, ошондой эле жергиликтуу ез алдынча башка- 
рууну уюштуруу женунде башка жоболорду аныкташат.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары женунде ченемдик укук
тук актылардын системасында жергиликтуу жамааттардын Уставдарынын 
келип чыгышынын зарылдыгы мамлекетти башкаруу системасында жерги
ликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын уюштуруу жагынан езунче бе- 
лунген, ез алдынчалык жана жергиликтуу маанидеги маселелерди чечууде 
калктын реалдуу мумкунчулугун алдын ала аныктаган Кыргыз Республика
сынын Конституциясы менен таанылат жана кепилдикке алынат.

• Кыскача корутундулар:

1. 1993-жылдын 5-майындагы КР Конституциясы даты эле болсо жергиликтуу 
оз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтуу мамлекеттик администра- 
ниянын уюштуруу, функцияларын женге салуучу жетишерлик так нормаларды кам- 
тыган. 1996-жьшдагы КР Конституциясынын нормалары туура берилген жана 
жергиликтуу ез алдынча башкаруу тушунугун жана маанисин так ачкан жаны маа- 
ниси бар эле.

2. 2003-жылдын 18-февралында референдумда кабыл алынган (буткул элдик 
добуш беруу) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаны редакциясы 
рсспубликада жергиликтуу ез алдынча башкарууну женге салуучу нормаларды 
бскиткен.

3. Жалпысынан алганда, Кыргызстанда бугунку кунде жергиликтуу ез алдынча 
башкарууну уюштуруу жана иши боюнча маселелерди женге салуучу зарыл болгон 
уюштуруу-укуктук базасы (конституциялык, мыйзамдык ж. б.) тузулген.

4. Бирок, 2005-жылдан азыркы убакка чейин мамлекет натыйжалуу жергилик- 
I у у ез алдынча башкарууну реформалоо жана енуктуруу боюнча жетиштуу кецул 
бурган эмес, кеп учурда концептуалдуу, стратегиялык пландар, иш-чаралар жана 
мыйзамдар максатына жеткен жок, жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдарынын 
уюштурулушунун жана ишинин негизги принциптеринен кайтуу тенденциясы бай- 
кал ат.

• Жаны терминдер жана тушунуктер: 

Айыл аймагы
Жергиликтуу маанидеги маселелер 
Жергиликтуу вз алдынча башкаруу- 
нун шайлануучу кызмат адамы 
Айыл вкмотунун башчысы 
администрация -  райондун акими 
Жергиликтуу вз алдынча башкаруу
нун иткаруу органы

Жергиликтуу жамаат 
Муниципалдык кызмат 
Муниципалдык менчик 
Мэр 
Мэрия
Жергиликтуу вз алдынча башка- 
руунун вкулчулуктуу органы 
Жергиликтуу жамааттын мучвсу

• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары:

1. Жергиликтуу кенештин депутаттары кандайча шайланат?
2. Кыргыз Республикасынын жергиликтуу ез алдынча башкаруу мыйзамына 

ылайык, жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруу органдарынын баш- 
чыларын шайлоо боюнча кандай норма белгиленген?
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3. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун системасын кандай органдар тузет?
4. 2002-2016-жылдардын аралыгында жергиликтуу ез алдынча башкаруу ма- 

селелерин женге салуучу КР ©кметунун кандай негизги токтомдору кабыл 
алынган?

5. Жергиликтуу жамааттын Уставы деген эмне?
6. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде Европалык Хартиянын негизги 

идеялары жана принциптери кайсылар?
7. КР жергиликтуу ез алдынча башкаруу укугу кимге берилген?
8. КР жергиликтуу ез алдынча башкаруунун енугуусу канча баскычтардан 

етту?
9. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аныктамасы жана максаты?

10. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде негизги мыйзамдарды атагыла 
жана комментарий бергиле.

11. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун маселелери боюнча кабыл алынган 
КР Президентинин негизги жарлыктарын атагыла жана аларга комментарий 
бергиле.

Адабият:
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ЖЕРГИЛИКТУУ е з  АЛДЫНЧА б а ш к а р у у н у н  
РЕСУРСТАРЫН БАШКАРУУ

Гпаванын мазмуну:
1. Муниципалдык каржыны башкаруу;
2. Муниципалдык менчикти башкаруу;
• Кыскача корутундулар;
• Жацы терминдер жана тушунуктер;
• Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары;
• Адабият.

1. Муниципалдык каржыны башкаруу

Бюджет системасындагы жергиликтуу бюджеттер.
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары ездерунун ыйгарым 

укуктарын ишке ашырууда каржы ресурстары жана аларды ез алдынча баш
каруу болушун божомолдойт. Шаарлар, айыл аймактары белгилуу киреше- 
юри жана тийиштуу чыгымдары менен езунче жергиликтуу бюджетте- 

ри бар.
Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары 2007-жылдан тартып ту- 

руктуу киреше булактарынын негизинде жергиликтуу бюджеттерди ез ал
дынча пландаштыруу укугуна ээ болушкан. Буга чейин КР бюджет аралык 
жонге салуу системасы 4 децгээлден турган: республикалык (борбордук), 
областтык, райондук децгээлдер жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
денгээлинде.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарына борбордук екметтен 
акча которуулар область жана район аркылуу белуштурулген. Ж 0Б бюджет- 
терине салыктардан чегеруулер ошондой эле райондук жана областтык ден- 
| ээлде орнотулган. Бул учурда областтык жана райондук децгээлдер мамле- 
кеттик структуралардын аймактык белумдерунун ишин каржылаган, бирок 
алар топтолгон жергиликтуу бюджеттин бир белугу болгон.

2007-жылы бюджеттик системада областтык жана райондук децгээлдер 
жоюлган. Бул эки баскычтуу бюджет системасына етуу болду: республика
лык жана жергиликтуу бюджеттер. Ошондой болсо да, 2008-жылы бюджет
тин райондук децгээли калыбына келтирилген, бирок Ж 0Б борбордук 
екметтен которуулар райондук децгээл аркылуу етпестен туздон-туз белуш
турулген, ал эми салык чегеруулердун нормативдери республикалык бюд
жет женунде мыйзам менен белгиленген. Эки баскычтуу бюджетке етуу, 
б. а. райондук бюджеттерди жоюу, 2012-жылы кайра ишке ашырылган.

Ошентип, 2007-жылга чейин КР топтолгон жергиликтуу бюджеттин 
курамына Ж 0Б органдарынын бюджеттеринен тышкары областтык жана
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райондук бюджеттер кирген; 2007-ж. -  Ж 0Б органдарынын гана бюджетте- 
ри; 2007-2011-жж. -  Ж 0Б органдарынын бюджеттери жана райондук бюд
жеттер; 2012-ж. тартып -  Ж 0Б органдарынын бюджеттери кирген.

1996-жылы, башкаруунун жергиликтуу органдарынын34 колунда 1,6 
млрд, ашуун сом, 2000-жылы — 3,3 млрд, сом, 2007-жылы — 9 млрд, сом, 
2012-жылы -2 3 ,6 млрд, сом, 2015-жылы- 18,2млрд, сом болгон.

1996-жылдан кийин ИДПга карата жергиликтуу бюджеттин улушу 
7,2%дан 2000-жылы ИДПга карата 5,1%га чейин кыскарган. Кийинки жыл- 
дары ИДПга карата жергиликтуу бюджеттин улушу бир аз жогорулашы бай- 
калган. 2007-жылы жергиликтуу бюджеттин улушу ИДПга карата 5,2% 
ИДПга карата азаюсу областтык жана райондук бюджеттерди жергиликтуу 
бюджеттен чыгаруу менен байланышта болгон. 2008-жылы улушу бир аз 
осушу жергиликтуу топтолгон бюджетке райондук бюджеттерди кошуудан 
болгон.

2010-2017-жылдардагы жергиликтуу бюджеттер дин кирешелери (ЖБ) 
жана алардын ички дун продукциядагы (ИДИ) улушу таблицада керсе- 
тулген.

Жергиликтуу бюджеттин кирешелери (ЖБ) 2010-2015-ж.ж.
4-таблица

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Жалпы кирешелер 
жана ЖБ алган расмий 
которуулар 15

11
8,

7

21
36

4,
4

23
56

3,
3

25
38

3,
4

16
06

1

17
52

3

17
57

0,
1

20
18

5,
3

ИДП ЖБ % 7,1 7,7 7,7 7,2 3,9 4,5 3,7 3,9

2009-2017-жылдары ИДПга карата жергиликтуу бюджеттин катышы 
бир аз жогорулаган. 2011-2012-жж. жергиликтуу бюджеттин келему (ИДПга 
карата 7,7% га чейин) жергиликтуу бюджеттердин эсебине кирген респуб- 
ликалык бюджеттен келип тушкен категориялык гранттардын эсебинен кар- 
жыланган мугалимдердин айлык акыларынын олуттуу есушунун эсебинен 
кебойгон. 2013-жылы эле керсеткуч ИДПга карата 7,2% га бир аз теменде- 
ген, анткени 2013-жылдын августунда категориялык гранттар жергиликтуу 
бюджеттердин курамынан алынып салынган. 2014-жылы жергиликтуу бюд
жеттин келему ИДПга карата 3,9% ды тузген.

34 Кыргызстанда 1997-жылы бюджеттер аралык мамилелерди реформалоо башталган. КР 
2007-ж. чейин топтолгон жергиликтуу бюджеттин курамына Ж 0Б бюджеттеринен тышкары 
областтык жана райондук бюджеттер кирген; 2007-ж. -  Ж 0Б гана бюджеттери; 2007-ж. кийин -  
Ж 0Б бюджета жана жана райондук бюджеттер.

1 9 2

Жергиликтуу киреше бул олуттуу темендешу жергиликтуу бюджс! ши 
2013-жылга чейин жергиликтуу ез алдынча башкаруу боюнча дайынсыэ коз 
карандысыздыгынын карамагында олуттуу каражаттарды, ошондой эле, 
анын устуне жергиликтуу маселелерди каржылоо учун пайдаланылбай тур 
ган жана мамлекеттик ыйгарым укуктарды экенин биринчи кезекте турат . 
Республикалык бюджетке ушул ресурстарды еткеруп беруу бир кыйла жер
гиликтуу бюджеттердин (40%) келему кыскарды.

Жергиликтуу бюджеттердин кирешелеринин бул олуттуу темендешу 
биринчи кезекте жергиликтуу бюджеттер 2013-жылга чейин Ж 0Б органда
рынын карамагында ез алдынча пайдалана албаган, жана ошондой эле, жер
гиликтуу маанидеги маселелерди эмес, мамлекеттик ыйгарым укуктарды 
каржылоо учун багытталган ири каражаттарды кошкондугун кубелендурет. 
Республикалык бюджетке ушул ресурстарды еткеруп беруу жергиликтуу 
бюджеттердин келемун бир кыйла кыскартты (40%).

2015-2017-жылдары жергиликтуу бюджеттин киреше келему ИДПга 
карата 3,9 4,5%га чейин есту.

Эгерде жергиликтуу жана республикалык бюджеттердин кирешелери
нин 20 жылда (1996-2017-ж.ж.) есушун салыштырсак, анда жергиликтуу 
бюджеттин кирешелери 12,2 эсеге ескен. Республикалык бюджеттин кире
ше белугу ушул мезгил ичинде 60,6 эсеге ескен. ИДПга карата 2017-жылы 
жергиликтуу бюджеттин кирешелери 3,9% тузген, республикалык бюджет
тин киреше белугу ИДПга карата 25,9% тузду (1996-ж. ИДПга карата 9,6%).

Жергиликтуу бюджеттердин кирешелери. Азыркы учурда Ж 0Б кар- 
жы ресурстары жергиликтуу бюджетке тушет. Бюджеттен тышкаркы фонд- 
дорду Ж 0Б органдары берилген ыктыярдуу каражаттардын жана чегеруу- 
лердун эсебинен гана тузе алат. Салыктар жана башка телемдер КР мый- 
замдарына ылайык бюджетке кошулууга тийиш, Ж 0Б органдарынын бюд
жеттен тышкаркы фонддоруна женетууге мумкун эмес. Жергиликтуу ез 
алдынча башкаруу органдарынын каржылык негизин жергиликтуу жамаат- 
тарга бекитилген кирешелердин салыктык жана салыктык эмес булактары, 
муниципалдык менчикти пайдалануудан тушкен кирешелер, ошондой эле 
кредиттик жана башка каржылык ресурстар тузет. Ыйгарым укуктарды ез 
алдынча ишке ашыруу, биринчи кезекте, Ж 0Б органдары жергиликтуу са- 
лыктарга таянуу дегенди билдирет. Кыргыз Республикасында жергиликтуу 
салыктардын эки туру бар: жер салыгы жана мулкке салык. 2015-жылы бул 
салыктар боюнча алынган кирешелер Кыргыз Республикасынын жергилик
туу бюджетинин кирешелеринин 13% дан азыраагын камсыз кылды.

Жергиликтуу бюджеттерге, ошондой эле, республикалык децгээлде бе- 
луштурууден жалпы мамлекеттик салыктардан жана кирешелерден чегеруу- 
лер тушет. Жергиликтуу бюджеттерге мындай салыктык чыгарып салуулар- 
дын нормативдери республикалык бюджет женундегу мыйзамда бекитилет. 
Жергиликтуу бюджетте бул салыктардын улушу кыйла жогору жана 
2015-ж. жергиликтуу бюджеттин жалпы кирешесинин 58% тузген.
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2017-ж. чейин республикалык денгээлде белу штуру учу жалпы мамле- 
кеттик салыктарга жана кирешелерге теменкулер кирген:

1. жеке жактардан алынуучу киреше салыгы;
2. сатуудан салык;
3. милдеттуу патенттееден тушкен кирешелер;
4. ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык;
5. бирдиктуу салыктын негизиндеги женекейлетулген салык салуу 

системасы;
6. мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мулкту пайдала- 

нуудан алынган киреше;
7. сатуу же башка мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган 

мулкту акы телетуп ээликтен ажыратуудан тушкен кирешелер;
8. мамлекеттик органдар жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу ор- 

гандары, ошондой эле КР мыйзамдарына ылайык бюджеттик меке- 
мелердин, аткаруу бийлигинин органдарынын астындагы ведом- 
стволордун жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу тарабынан 
керсетулуучу акы теленуучу кызматтар жана иштерден тушкен ки
решелер;

9. материалдык, административдик жана кылмыш-жаза жоопкерчили- 
гинин, атап айтканда, айыптар, алып коюу, зыяндын ордун толту- 
руудан тушкен каражаттар;

10. мыйзам менен белгиленген башка жалпы мамлекеттик салыктар 
жана кирешелер.

2016- жылдагы жергиликтуу бюджетке чегерилуучу жалпы мамлекеттик 
салыктардын ставкалары.

-  сатуудан алынуучу салыктан 50%;
-  киреше салыгынан 50%;
-  жер казынасын пайдалануу учун салыктан 50%;
-  милдеттуу турде патенттин 100%;
-  ыктыярдуу патенттин 100%;
-  бирдиктуу салыктан 100%.
2017- жылы киреше салыгынын улушун 100% га чейин жогорулатуу ме

нен сатуу салыгын республикалык бюджетке еткеруп беруу пландаштыры- 
лууда. Мындай чечим 2016-жылы салык реформасын (сатуудан салыкты 
бара-бара алып салуу) жургузуу менен байланыштуу жергиликтуу бюджет- 
тин киреше белугунен сатуудан тушкен салыктын кирешелеринин болжол- 
донгон 0,75-3 млрд, сомго чейин "жоготуу" тобокелчиликтеринин пайда 
болушу менен кабыл алынган.

2015-жылы жергиликтуу бюджеттин жалпы кирешесинин салыктык 
эмес тушуулерунун улушу 15% болгон. Жергиликтуу ез алдынча башка- 
руунун салыктык эмес кирешелеринин арасында ири киреше Айыл чарба 
жерлеринин Мамлекеттик фондусунун (АЖМФ) айыл чарба багытындагы 
жерлерди пайдалануу учун ижара телемдеру камсыз кылды. АЖМФ жерле-

194

рин тескее жана пайдалануу укугу 2000-жылдын январында вкмет тарабы- 
иан Ж 0Б органдарына еткерулуп берилген. Кыргызстандын жергиликтуу 
бюджеттерине республикалык бюджеттен акча каражаттары турунде тец- 
дсштируучу жана шыктандыруучу гранттык которуулар келип тушет. 
2015-жылы жергиликтуу бюджеттин жалпы кирешелеринде которуулардын 
улушу 15% ды тузген (2010-жылы 50% га салыштырмалуу).

Тендештируучу гранттар республиканын айрым аймактарында жерги- 
ликтуу бюджеттердин орточо чыгашалар учун колдонулат. Алар минимал- 
дуу бюджеттик камсыз болуунун стандарттарына ылайык жергиликтуу 
чыгашаларды тецдее учун белунет. Тендештируучу гранттардын белгилуу 
суммасы формуланы пайдаланууга негизделет. 2015-жылы тендештируучу 
гранттардын салыштырма салмагы жалпы которуулардын 60% тузген.

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасында тендештируучу 
гранттарга кошумча катары жергиликтуу бюджеттерге республикалык бюд
жеттен берилчу каражаттар пайдаланылат. Бюджеттик каржылоонун бул 
куралы жергиликтуу бюджеттерде керсетулбеген мамлекет тарабынан ка
был алынган ченемдик жана укуктук актылар боюнча кошумча каржылоону 
талап кылган учурларга ойлонуштурулган.

Республикалык бюджеттен жергиликтуу бюджеттерге берилген кара
жаттар Каржы министрлиги тарабынан 2016-жылга 450 млн. сом елчемунде 
иландаштырьшган, бул 2015-жылга салыштырмалуу 516 млн. сомго же 
54 % кем.

2015-жылы берилген каражаттардын курамына теменкулер кирген:
-  жолго чыгымдар -  180 млн. сом;
-  электр энергиясы учун акы телее -  269 млн. сом;
-  жергиликтуу бюджеттердин ажырымын толтуруу -  70 млн. сом.
-  билим беруу уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы каржылоо 

ЮОлш*. сом;
- Ош жана Бишкектин жылуулук энергия чыгымдарынын ордун толту

руу -  59 млн. сом ж. б.
Дем беруучу (улуштук) гранттар -  бул Ж 0Б бекитилген социалдык ба- 

гыттагы инвестициялык долбоорлору боюнча максаттуу капиталдык чыга
шаларды жузоге ашыруу учун Ж 0Б акысыз негизде республикалык бюджет
тен берилген каражат болуп саналат. Алар биргелешип каржылоо турунде, 
жергиликтуу бюджеттердин, калктын, эл аралык жана окметтук эмес уюм- 
дардын чогулткан ресурстарына кошумча катары берилет. Бугунку кунде 
дем беруучу гранттардын келему анча чон эмес жана 2015-жылы 710 млн. 
сомду тузген.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын карыз алуулары КР 
"Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун каржылык-экономикалык негиздери 
женунде" Мыйзамы менен женге салынат.
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Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары кредиторлордон зарыл 
каражаттарды карызга ала алышат же муниципалдык баалуу кагаздарды чы- 
гаруу жолу менен карыз алышат.

Эгерде жалпы карызды тейлее боюнча милдеттемелер, ошонун ичинде 
алдыдагы жана алынган каражаттарды эсепке алганда, Ж 0Б органдарынын 
жылдык кирешесинин 20 пайызынан ашса Ж0Б органдарына карыздарды 
алуу тыюу салынат.

Айыл о к мету жетпеген каражаттарды кыска мооноттуу карыз алуу ту- 
рунд© жузеге ашырууга укуктуу. Кыска м00Н0ттуу карыз алуулар боюнча 
жалпы карыз жузого ашырылган жылдын ичинде жандырылышы керек. Ка- 
рыздын ордун жандыруу Ж 0Б органы бюджеттик жылдын калган болугунун 
ичинде алган киреше менен камсыз кылууга тийиш. Кыска мооноттуу карыз 
алууну жайгаштыруудан тушкон каражаттарды башка баалуу кагаздарга 
салуу мумкун эмес.

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары капиталдык салымдарды 
каржылоо жана орто мооноттуу жана узак мооноттуу карыз алуу боюнча 
карызды кайра каржылоо учун орто мооноттуу жана узак мооноттуу карыз
дарды жузого ашырууга укуктуу. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу орган
дарынын муниципалдык баалуу кагаздарды чыгаруу жолу менен карыздоо 
аймактын онугуусунун программаларын жана долбоорлорун жузого ашыруу 
гана максатында ишке ашырылышы мумкун.

Жергиликтуу бюджеттин чыгымдары жергиликтуу кецеш тарабынан 
калктын артыкчылыктарынын негизинде бекитилет. КР Каржы министрли- 
гинин сунушу боюнча бюджеттен акча болуп беруудо биринчи кезекте ай- 
лык акы, Социалдык фондко чегеруулор, жолокпул тамак ашка чыгымдар 
жана дары-дармектерге толонот.

Жергиликтуу бюджеттердин эсебинен чыгымдардын теменку гур- 
леру каржыланат:

1. Жалпы мамлекеттик кызмат -  бул жергиликтуу ез алдынча башка- 
рууну камсыз кылуу боюнча чыгымдар (айыл вкмвту/ мэриялар). Бул эмгек 
акы; алардын имараттарын учурдагы оцдоо; транспорт каражаттарын кар- 
моо; иш учун жабдууларды сатып алуу жана башкалар.

2. Коомдук тартип -  бул коомдук тартипти сактоого комок корсегуу 
боюнча чыгымдар.

3. Билим беруу -  бул мектептердин, мектептен тышкары мекемелердин 
(балдар бакчалары, музыка жана спорт мектептери, окуу борборлору жана 
башкалар), балдар бакчалары учун жабдууларды сатып алуу; бала бакчалар- 
дын балдары учун тамак-аш; суу, электр энергиясы, жылуулук учун толом- 
дер; учурдагы ремонттоо.

4. Ден соолук -  фельдшердик-акушердик пунктардын имараттарын сак- 
тоо жана ремонттоо.
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5. Социалдык камсыздоо -  аз кирешелуулерго материалдык жардам бе
руу: жумушсуз тургундарды комууго желокпулдар, согуштун жана эмгектин 
ардагерлерине, майыптарга жардам корсотуу, улгайган жалгыз бой тургун
дарды кармоого жардам; "чернобылдыктарга" толемдор жана башкалар.

6. Турак жай-коммуналдык чарба -  бул жашылдандырууга, жарык бе- 
рууго, кочолорду таштандылардан тазалоого, жолдорду ондоо жана башка 
объекттерине чыгымдар.

7. Маданият жана спорт -  клубдарды ремонттоо жана кармоого, мада- 
ният уйлоруно, китепканалар жана башка чыгымдар.

Жергиликтуу бюджеттерди женге салуучу негизги мыйзамдар:
-  КР 1998-жылдын 11-июнундагы "Кыргыз Республикасынын бюджет- 

гик укугунун негизги принципери жонундо" № 78 Мыйзамы;
-  КР 2003- жылдын 25-сентябрындагы "Жергиликтуу ез алдынча баш- 

каруунун каржылык-экономикалык негиздери жонундо" № 215 Мыйзамы; 
- КР Салык кодекси;

-  КР "Кыргыз Республикасынын республикалык бюджета жонундо" 
Мыйзамы;

-  КР 1994-жылдын 14-апрелиндеги "Салыктык эмес толемдор женун- 
до", №1480-ХП Мыйзамы;

-  КР 2002-жылдын 15-мартындагы "Мулкко муниципалдык менчик 
жонундо" № 37 Мыйзамы.

2016-жылы КР Бюджеттик кодекси кабыл алынган, ал 2017-жылдын 
I -январында кучуно кирген.

2. Муниципалдык менчикти башкаруу

Кыргыз Республикасынын айылдарын жана посёлкаларын Ж 0Б прин- 
циптерине которуунун натыйжасында мулкту мамлекеттик менчиктен жер
гиликтуу жамааттын менчигине откоруу болду жана мыйзамдуу турдо 
муниципалдык менчик тузулду. Жергиликтуу жамааттар менчикке буларды 
алышты: жалпы билим беруучу жана атайын мектептерди, бала бакчаларды, 
маданий мекемелерди (мисалы, клубдар), инженердик жана социалдык инф- 
раструктураларды (жолдор, суу менен камсыз кылуу системасы, парктар, 
стадиондор, корустондорду), турак-жай эмес имараттарды жана болмолерду 
жана башкалар.

Муниципалдык менчик: жер; кыймылдуу жана кыймьшсыз мулк; жер
гиликтуу бюджеттин каражатгары; Ж 0Б органдары ээлик кылуу, пайдала- 
нуу жана теское укугун ишке ашыруучу муниципалдык баалуу кагаздар 
активдеринен турат. Бул менчиктин ез алдынча формасы, ал мамлекеттик 
орган болуп эсептелбеген жергиликтуу ез алдынча башкаруу органы тара
бынан коземолденуп турат. Ж 0Б езунун менчик укугун жузого ашыруу 
жондомдуулугуно чектеолер мыйзам тарабынан дайындалышы мумкун,
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бирок 0КМ9Т же анын аймактык органдары болобу, мамлекеттик бийлик ор- 
гандарынын чечимдери менен эмес.

Муниципалдык менчик укугу эн оболу эки негизден келип чыгат: объ- 
екттерге -  мамлекеттик менчик объекттерин муниципалдык менчикке етке- 
руп беруу жонундо КР вкметунун токтому менен; жерге -  КР Жер кодек- 
синс ылайык (4-берене, 3-пункту), жеке же мамлекеттик эмес бут жер муни
ципалдык менчик болуп саналат. Муниципалдык менчикте гана 1 , 2,3 кате- 
гориядагы жерлер боло алат, ал эми башка категориядага жерлер мамле- 
кеттин гана менчиги болуп эсептелет. (кар. 8-сурвт).

Кыргыз Республикасынын Жер фонду

1. Айыл чарба 
багытындагы 

жерлер

2.Калктуу
пунктардын

жерлери

3. внер жай, 
транспорт, бай- 
ланыш, коргоо 

жана башка 
багытгагы жер

лер

4. взгече кайтарууда- 
гы жаратылыш ай- 

мактарынын жерлери

5. Токой фонду ну н 
жерлери

6. Суу фонду ну н 
жерлери 7. Запастагы жерлер

8-сурет. Кыргыз Республикасынын жер фондусунун категориялары

Муниципалдык менчикти башкаруу -  бул мулкту сатып алуу, ээлик кы- 
луу, пайдалануу жана белуп чыгаруу боюнча белгилуу укуктарды алууга 
кызыкдар субъектердин ишин башкаруу процесси, ал иштеп жаткан экономи- 
калык мамилелердин системасын юридикалык жактан тескейт.

Азыркы учурда муниципалдык менчикти башкаруунун негизги ыкмала- 
ры: объектилерди инвентаризациялоо жана эсепке алуу, ар бир объекта баш
каруу жана толук каржылык эсепке алуу. Тилекке каршы, муниципалдык 
менчикти башкаруу азырынча объектилери эсепке алуу жана иштетуу катары 
тушунуу бар. Чындыгында -  бул башкаруучу чечимдерди кабыл алуунун жа
на аларды ишке киргизуунун татаал процесси .

Менчик укугунун неоинституционалдык теориясына ылайык, менчик 
феномени ресурстардын салыштырмалуу тартыштыгынан же чектуулук ма- 
селеси менен байланыштуу. Бул жонундо биринчи жолу 1871-жылы австрия- 
лык экономист К. Менгер жарыялаган. "... менчик институту жыргалчылык- 
тардын керектигинин, муктаждыктарынын жана сунуш мумкундугунун ор-
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тосундагы маселелерди чечуунун мумкун институту."35 Менчик укугунун 
теориясынын авторлорунун пикирине ылайык, бардык катышуучулардын 
ресурстарга болгон чектоелеру жана жетишууге мумкунчулугунун жоктугу 
аларга карата менчик укугун аныктоо зарылдыгына алып келет. Менчикке 
болгон укук канчалык так аныкталса, экономикалык иштин пайдалуулугун 
эсепке алуу деми ошончолук жогору болот.

Кыргызстанда, жогоруда айтылгандай, муниципалдык менчик жергилик- 
гуу ез алдынча башкаруу органдарынын карамагында ээлик кылуу, пайдала- 
нуу жана тескееде турган жергиликтуу жамааттардын менчиги катары анык- 
талат. Калк, муниципалдык менчик ээси болуу менен жергиликтуу ез алдын
ча башкаруунун екулчулуктуу органына теское жана пайдалануу укугун 
берет. Айыл окмоту жана айыл кецешинин ортосундагы ыйгарым укуктары 
жана милдеттери так аныкталган. Айылдык кецеш езунун ченемдик укуктук 
актылары аркылуу "оюндун эрежелерин" тузет, б. а. бул тармактагы саясатты 
жана муниципалдык менчикти башкаруунун принциптерин (кимге, эмне, кай- 
сы укуктардын негизинде жана кандай жол-жоболор аркылуу беруу) жана 
эрежелери жана жол-жоболору аныктайт. Айыл екмоту аткаруу органы ката
ры ез кезегинде бекитилууге тийиш болгон айыл кецешинин чечимдерин 
даярдоого катышат, ошондой эле езунун ыйгарым укуктарынын алкагында 
учурдагы маселелер боюнча ез алдынча чечим кабыл алат.

КР мыйзамдары боюнча объектер томендегу укуктар менен бери- 
лиши мумкун:

оперативдуу башкарууга (КР Жарандык кодексинин 227 жана 231- 
бер.; КР “Мулккв муниципалдык менчик ж внундв” Мыйзамынын 16-бер.) 
чарбалык кылууга (КР Жарандык кодексинин 227 жана 230-бер.; КР 
"Мулккв муниципалдык менчик жвнундв ” Мыйзамынын 16-бер.). 

меенеттуу (убактылуу) акысыз пайдаланууга;
-  ижарага (КР Жарандык кодексинин 542-бер.);
-  менчикке.

Муниципалдык менчикти натыйжалуу башкаруу объектилерди каржы- 
лоо жана сактоо боюнча ойлонуштурулган аракеттерди аткарууну, ошондой 
эле, алардан кирешелерди алуу женунде маселени чечууну тушундурет. Бул 
максатта менчиктин объектилерин классификациялоо жузеге ашырылат.

Бугун жетекчилердин кебу жергиликтуу ресурстарды натыйжалуу пай- 
далануу жана белуштуруунун маанилуулугун тушунуу менен менчик объ- 
ектисин аны абдан жогору баалаган субъектерге менчик укугун еткеруп 
берууге аракеттенишет. Мисалы, айыл бюджетинен толук же жарым- 
жартылай каржыланган калктын жашоо тиричилик функцияларын камсыз 
кылуу учун муниципалдык менчикти чарбалык жургузуу же ыкчам башка

35 К.Менгер «Основания политической экономии». 1871 ж.
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Муниципалдык менчиктин объектилери

9-сурет. КР муниципалдык менчикти классификациялоо

рууга беришет. Меенеттуу (убактылуу) акысыз пайдалануу укугу айыл екме- 
ту турак-жай эмес имараттарды, курулуштарды берууге милдеттуу мекеме- 
лерге белгилуу бир мезгил ичинде акысыз берууну божомолдойт. Ал эми 
муниципалдык менчикти ижарага беруу укугу -  ар кандай адамдарга эч кан- 
дай чектеелерсуз убактылуу гана ээлик кылуу жана пайдалануу шарттарында 
акы теле© менен ишке ашат.

Айыл, муниципалдык мулктун менчик ээси катары, 03 мулкун ар кандай 
колдонуучуларга кандай укуктардын негизинде еткеруп беруу керектигин 
езунун тандоо укугу бар. Бул тандоо объектин функционалдык туру (А, В же 
С тобу) менен колдонуучунун турунун ортосунда дал келишууге негиздел- 
ген. Мисалы, А тобундагы муниципалдык менчиктин объектисине укуктар- 
ды беруу (негизги объектилер: айыл вкмвтунун имараты, инженердик 
инфраструктуранын объектилери, мектептер, поликлиникалар, оорукана- 
лар) айылдын бюджеттик уюмдарына пайдаланууга берилиши мумкун, ал 
эми башка ишканаларга ижарага берилет. Ал эми В тобу (ашыкча объекти
лер) ишканаларга жана уюмдарга рыноктук ижара акысы менен ижара кели- 
шиминин шартында еткорулуп берилиши мумкун.

Азыркы учурда жергиликтуу бийлик органдарынын алдында муници
палдык менчикти башкаруу системасын оркундетуу милдети турат. Бул учун 
мамлекеттик бийлик органдарынын, Ж 0Б жана жана жарандык коомдун куч- 
аракетин бириктирууго жана экономикалык натыйжалуулук менен социалдык 
жоопкерчилик принциптеринин тец салмактуулугун айкалыштырууга багыт- 
талган иш жургузулуп жатат.
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Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органдары муниципалдык тузумдун 
социалдык-экономикалык жактан енуктуруу пландары, анын иши кызыкчы- 
лыктарына тиешелуу объектилерди жайгаштыруу мумкундугу тууралуу 
калкты кобуреок маалымдай башташты, ошондой эле маанилуу маселелерди 
талкуулоого жарандарды тартышат, чогулуштар, коомдук угуулар, айылдык 
жыйналыштар жана башка формалары аркылуу алардын пикирин эске алы- 
шат. Муниципалдык жерлерди соодалашуу тартибисиз еткоруу туура эмес 
гажрыйбасы акырындык менен сынактарды жана аукциондорду уюштуруу 
менен алмаштырылууда.

Муниципалдык менчикти башкарууну жакшыртуу маселелери Ж 0Б ор
гандары тарабынан тез-тез кеторуло баштады. Айыл окмету каржылык жана 
экономикалык жагынан менчикти натыйжалуу башкаруудан пайда тушоорун 
сезуу менен, ошондой эле менчикти бир кыйла ачык, демократиялуу пайда
лануу созсуз турдо калктын бийлик органдарына кыйла жогору ишенимин 
жаратаарын таанышат.

• Кыскача корутундулар:

1. Бюджеттердин ез алдынчалыгы -  бул кандай гана демократиялык мамлекет 
болбосун бюджеттик системаны тузуунун маанилуу принциби болуп саналат. Кыр- 
гызстанда бюджеттердин ез алдынчалыгы бюджеттердин ортосунда кирешелерди 
белуштурууге негизделет. 0 з  алдынчалык принциби мында борбордук (республика- 
лык) бюджеттен жергиликтуу бюджеттерге каржылык жардам гигу у мумкунчулугу 
менен айкалышат. Мындай жардамдын елчомдору абдан кыскарды (2015-жылы рес- 
публикалык бюджеттен берилген, дем беруу гранттарсыз, жергиликтуу бюджет
тердин статистикасында чагылдырылбаган топтолгон жергиликтуу бюджеттин 
13% тузгвн).

2. Кыргыз Республикасында жергиликтуу бюджетгерди башкарууда томонку 
жетишкендиктер белгиленген:

-  областтык жана райондук бюджеттер жоюлган;
-  Ж0БО оз алдынчалык берилген жана жергиликтуу децгээлде бюджет процес- 

сине мамлекеттик бийлик органдарынын кийлигишпеесунун кепилдиги белгиленген 
мыйзамдык база тузулген;

-  жергиликтуу салыктардын системасы киргизилген, гранттар системасы тузул- 
ген, жергиликтуу бюджеттерге жалпы мамлекеттик салыктардан чегеруулордун че- 
немдери аныкталган, Ж 0Б мамлекеттик ыйгарым укуктарды беруу менен каржы 
каражаттарын милдеттуу турдо откоруп беруу аныкталган.

3. Жергиликтуу салыктар жергиликтуу бюджеттин киреше болугунун бир аз 
улушун тузет. Бул КР бюджеттик системасында администативдик-буйрукчул башка
руу системасына кобуреок мунездуу системага таандык салыктык ез алдынча- 
луулукта борборлошуу принциби сакталгандыгы тууралуу маанилуу жыйынтыкка 
алып келет. Ал системанын жогорку децгээлинде салык саясаты боюнча чечимдер- 
дин жогорку даражада борборлоштуруусунда байкалаг. Демек, жергиликтуу бюджет
тердин кирешелерин жарыяланган принциптерди ишке ашырууда каржылык негизин 
“бекемдее” учун зарыл.
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4. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын каржылык ез алдынчалы- 
гына тоскоолдук кылган кейгойлор жергиликтуу салыктардын потенциалынын чек- 
телуусу менен кошо жергиликтуу маанидеги маселелерди ишке ашыруу учуй 
жергиликтуу бюджеггин ресурстарынын жетишсиздиги эсептелет.

5. Кыргыз Республикасынын айылдарын жана посёлкаларын Ж 0Б принципте- 
рине которуунун натыйжасында жергиликтуу жамааттардын менчигине мамлекеттик 
менчиктен мулк еткерулуп берилген жана мамлекеттик менчиктен айырмаланып 
Ж 0Б органы тарабынан кеземелденген муниципалдык менчик мыйзамдуу тузулген.

6. Муниципалдык менчиктин ээси болуп саналган жергиликтуу жамааттар жер
гиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу органдарына тескее жана пайдала- 
нуу укугун еткеруп беришет.

7. Азыркы учурда экономикалык натыйжалуулук жана социалдык жоопкерчи- 
лик принциптеринин айкалышуусунун негизинде Ж 0Б органдарынын алдында му
ниципалдык менчикти башкарууну жакшыртуу милдети турат.

• Жаны терминдер жана тушунуктвр:

Ижара
Бюджет
Бюджеттик чыгымдар. 
Тецдештируучу гранттар 
Гранттар
Жалпы багыттагы мамлекеттик 
кызматтар
Жергиликтуу бюджеттин киреше- 
лери
Жергиликтуу салыктар 
Жергиликтуу бюджет 
Муниципалдык менчик

Республикалык децгээлде бвлушту-
рулуучу салыктар
Салык змее кирешелер (твломдор)
Жалпы мамлекеттик салыктар
Салыктарды бвлуу
Республикалык бюджет
Орто мввнвттуу жана узак мов-
нвттуу карыз алуулар
Дем беруучу гранттар
Трансферт
Муниципалдык менчикти башкаруу

•  Текшеруучу суроолор жана окуу тапшырмалары:

1. Эки баскычтуу бюджет деген эмне?
2. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын кирешелеринин структу- 

расы.
3. Жергиликтуу бюджеттин жалпы кирешелеринин кайсы улушун жергилик

туу салыктар тузет?
4. Жергиликтуу бюджеттерге которууларды атагыла.
5. Жергиликтуу салыктардын негизги турлерун атагыла.
6. Жергиликтуу бюджетке кайсы жалпы мамлекеттик салыктар тушет?
7. Кыргызстандын салык системасын мунездеп бергиле.
8. Дем беруучу гранттын мунездемесу.
9. Тецдештируучу грант деген эмне?

10. ИДПга карата жергиликтуу бюджеттин кирешелеринин улушу кандай езге- 
рулду? Бул езгеруулердун себептерин атагыла.

11. Жергиликтуу бюджеттердин киреше булактарын езгертуу боюнча кандай 
саамалыктар пландаштырылган?
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12. Жергиликтуу бюджеттерди женге салуучу негизги мыйзамдарды санагыла.
13. Кыргыз Республикасынын Борбордук казыналыгынын сайтынын маалы 

маттарын колдонуу менен36 отчёттук мезгил ичинде жергиликтуу бюджет 
тин киреше белугун талдоону даярдагыла. 0ткен жылдын маапыматтары 
менен салыштыргыла.

14. Кыргыз Республикасынын Борбордук казыналыгынын сайтынын маалымат- 
тарын колдонуу менен37 отчёттук мезгил ичинде жергиликтуу бюджеттин 
чыгаша белугун талдоону даярдагыла. Чыгашаларынын турлеру боюнча 
жергиликтуу бюджеттин чыгашаларынын структурасын суреттеп бергиле.

15. Муниципалдык менчиктин активдерин атагыла. Муниципалдык менчикти 
кандайча классификацияласа болот?

16. Эмненин негизинде муниципалдык менчик укугу келип чыгат?
17. Муниципалдык менчикти башкаруу деген эмнени билдирерин тушундургу- 

ле, бул кайсы ыкмалар менен жузоге ашырылат?
18. Жергиликтуу ез алдынча башкаруунун екулчулуктуу жана аткаруу орган

дарынын ортосунда муниципалдык менчикти башкаруу боюнча ролдор кан
дай белунген?
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ТИРКЕМЕ

2018-2040-Ж Ы ЛДАРЫ  КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ Н  
0H YK TYPYYH YH  УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ

МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ

ЗЛ. Ар бир жаран учун натыйжалуу жана адилет мамлекет
Келечекке кез караш: влкеде эркин жана кез карандысыз демократия- 

лык мамлекеттин болушун камсыз кылууга жендвмдуу мамлекеттик башка- 
руунун кучтуу жана туруктуу системасы тузулвт, анда адам, анын вмуру, 
саламаттыгы, укугу жана эркиндиги жогорку баалуулук болуп саналат. 
Мамлекеттик башкаруу институттарынын жана коомдун макулдашылган 
иши укуктун устемдугун, жарандардын конституциялык укуктарынын жана 
эркиндиктеринин ишке ашырылышын, социалдык калыстыкты, экономика- 
лык бакубаттыкты жана элдин руханий енугуусун камсыз кылат.

Мамлекеттик башкарууда окметтук программалардын алкагында ишке 
ашырылган заманбап маалыматтык-коммуникациялык технологиялар кол- 
донулат жана жогорку кесипкой компетенцияны жана моралдык-адеп-ахлак- 
тык сапатты айкалыштырган кадрлар иштейт. Тараптардын кызыкчылыкта- 
рын тек караган, мучулуштуктер жок, ченемдик укуктук актылардын колли- 
зиясы жок мыйзамдар колдонулат, эрежелер женекей жана тушунуктуу 
болот.

Кыргызстан мамлекетти онуктуруудо демократиялык принциптерди 
ырааттуу бекемдейт. Улуттук чечимдерди кабыл алуу процессине калктын 
кецири катмарын тартуу менен елкенун калкынын эрки максималдуу зеке 
алынат. 2040-жылы Кыргызстан парламенттик демократияга етет.

Санарип доорунда ачык кызмат керсетуу моделине отуу мамлекеттик 
башкарууну енуктуруунун принциби болот, мында анын негизги ролу бар- 
дык катышуучулар учун оюндун айкын эрежелерин иштеп чыгууда, тендик- 
ти жана коопсуздукту камсыз кылууда, зарыл инфраструктураны колдоо 
жана кызмат керсетуулврду тикелей керсетуу кызматгарын коомдук жана 
жеке уюмдарга акырындык менен беруу болуп саналат.

Саясий системаны мындан ары реформалоо саясий туруктуулукту кам- 
сыздоого жана саясий кучтерду Кыргызстанды енуктуруу багытына консо- 
лидациялоого багытталууга тийиш.

Саясий система коомдун бардык ири катмарларынын кызыкчылыкта- 
рын эске алуунун, шайкеш келген чечимдерди иштеп чыгуунун негизинде 
енугуу максаттарынын карама-каршы келбей турган биримдигин камсызда- 
шы керек.
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Коюлган енугуу максатгарын жузеге ашыруу учун жоопкерчилик сая- 
сий системанын бардык субъекттерине, бийликтин екулчулуктуу органдары 
жана жарандык коомду кошкондо жуктелууге тийиш.

Мамлекеттик башкаруунун ийгилигинин маанилуу критерийи жаран- 
дардын ишеними болуп саналат, ал теменкулер менен камсыз кылынат:

-  жарандардын шайлоо укуктарын кыйла толук камсыз кылган жана 
дуйнелук жана улуттук тажрыйбаны эске алуу менен иштеп чыгьшган на- 
тыйжалуу жана ачык мыйзамдарга негизденген мамлекеттик органдарын 
жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарын таза жана ачык шай- 
лоолор;

-  мамлекеттик жана коомдук иштерди башкарууда жарандардын ка- 
тышуусунун кецири мумкунчулуктеру, жарандардын ачык маалымат алууга 
укуктары, мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кецештерди кеци- 
ри колдонуу

аркылуу бардык децгээлдердеги мамлекеттик бийлик органдарынын 
ишине натыйжалуу контролдукту ишке ашыруу, мамлекетгин жана жаран
дык коомдун ез ара аракеттенуусунун башка турлеру. Жарандардын мамле
кеттик башкарууда катышуусу, ошондой эле мамлекеттик жана коомдук 
турмушта ар кандай маселелер боюнча жалпы улуттук жана жергиликтуу 
референдумдарды кецири колдонуусун болжолдойт;

-  адам укуктарын жана анын мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз 
кылуучу сот адилеттигинин калыс жана кез карандысыз системасы менчик- 
тин кол тийбестигин кепилдейт;

-  жарандардын муктаждыктарына жана керектеелеруне мамлекеттин 
жооп кайтаруусу, ал жарандардын даттанууларын жана арыздарын кабыл 
алуунун тездетилген жана натыйжалуу системасы жана аларды кароо, ошон
дой эле жарандардын петицияларына жооп кайтаруунун так механизминин 
болушу менен камсыз кылынат;

-  мамлекеттин ийгилиги мамлекеттик органдардын жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдарынын системасынын болушу менен камсыз 
кылынат, алардын функциялары жана ыйгарым укуктары алардын ортосунда 
натыйжалуу ооздуктоо жана тен салмактуулук системанын болушу менен 
так жана кош маанисиз болуштурулотжана бул функциялар жана ыйгарым 
укуктар ачык жана деталдуу жазылган жол-жоболорго ылайык жогорку ква- 
лификациялуу жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын жа
на саясатчылардын патриоттук корпусу тарабынан ишке ашырылат.

3.2. Мамлекеттик бийликтин тен салмактуу системасы

Келечекке коз караш: 2040-жылга карата мыйзамдык, аткаруу жана сот- 
тук бийликке реалдуу болунуу принцибине негизденген мамлекеттик бийлик 
системасы тузулет. Бийликтин басымына, ага толук ээлик кылууга жол 
бербеген ооздуктоонун жана тен салмактуулуктун аракеттуу системасы ту- 
зулген.
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Саясий системанын туруктуулугу олкодогу саясий кучтердун тен сал- 
мактуулугунун эсебинен камсыздалат. Ооздуктоонун жана тен салмактуулук 
системасы онугуунун жуйолуу альтернативдуу идеяларын жузого ашырууга 
мумкундук беруу менен бир дагы саясий кучке жалпы басым жасоого мум- 
кундук бербегидей тузулууге тийиш.

Президент Мамлекет башчысы катары элдин жана мамлекеттик бий
ликтин биримдигин билдирип, стратегиялык башкаруу институттары, улут- 
| ук биримдикти, туруктуулукту, улуттук коопсуздукту жана олкенун ену- 
гуусун камсыз кылган институттар менен бекемделет. Президентке анын 
негизги функциялары, тактап айтканда конституциялык тузулуштун негиз- 
дсрин сактоо жана саясий туруктуулукту камсыз кылуу, жарандардын укук- 
гарынын жана эркиндиктеринин сакталышынын кепилдиги, мамлекет баш- 
чысынын екулчулуктуу функциялары бекитилууге тийиш.

Президенттин институту ушул стратегияны ишке ашыруу процессии 
уюштурууда бийликтин башка бутактары, жарандык коом менен бирдикте 
негизги субъект болуп калат.

Мыйзам чыгаруу бийлиги
Жогорку Кецеш жацы шарттарда коомдун таламдарын реалдуу чагыл- 

дырат жана билдирет. Бул мыйзамдуулукка жана калыстыкка негизденген 
реалдуу демократияны камсыз кылуунун кепили болот. КР Жогорку Кеце- 
шинин мыйзам чыгаруу ишинде, бюджетти бекитууде, Окметту тузууде жа
на анын ишине контролдук кьшууда кецири укуктары биздин коомдогу 
сгабилдуулуктун есушуне багытталышы керек. Бул учун парламенттин по- 
пулисттик мунездегу чечимдерди кабьш алуу мумкунчулугун максималдуу 
болтурбоо, алар бийликтин аткаруу органдарынын аракеттеринин натыйжа- 
луулугун темендетуп, сот адилеттигин ишке ашырууга тоскоолдук кылат. 
Мында парламент елкенун, коомдун жана экономиканын енугуусунун на- 
тыйжалары учун адекваттуу жооп тартышы керек.

КР Жогорку Кецешин кучтуу саясий партиялардын негизинде тузуу. 
2040-жылга карата парламент саясий кызмат орундарына адамдарды ачык 
керсеткен, ез иши женунде, ошондой эле акча каражаттарынын келип чыгуу 
булактары боюнча отчет берген, так программалары бар саясий партиялар- 
дан тузулушу керек. Парламентке еткен саясий партиялар езунун партиялык 
программаларын ишке ашыруу жана парламенттик шайлоого даярдануу 
учун республикалык бюджеттен колдоо алышат. Мыйзам чыгаруу иши 0к- 
мет менен биргелешкен иш болуп калат. Саясий чейре кагазда гана бар, бир 
кундук партияларды этап-этабы менен кыскартуу менен сапат тарабына ез- 
герушу керек.

Парламенттик демократияны бекемдее багытындагы елке тандаган ба- 
гыт жарандардын кызыкчылыктарын билдируу жана екулчулуктуу орган- 
дарды тузуу институттары катары саясий партияларды курууну енуктуруу 
менен бекемделет.
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Саясий партиялар алар сунуштаган программалардын негизинде атаан- 
дашууга тийиш, жаны кез караштардын калыптануусуна олуттуу таасир 
этууге жана мамлекеттин онугуусу учун жоопкерчилик тартууга милдеттуу.

Шайлоо процессии жана шайлоо мыйзамдарын мындан ары реформа- 
лоо сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу кирген таза эмес 
атаандаштык методдорун колдонуу мумкундугун жоюуга багытталат.

Калктын саясий маданиятын кеторуу, шайлоо мыйзамдарын реформа- 
лоо боюнча ишти улантуу зарыл.

Аткаруу бийлиги
Парламенттик кепчулук тарабынан тузулгон аткаруу бийлиги елкенун 

социалдык-экономикалык енугуусун камсыз кылышы керек. 0кмот бийлик- 
тин башка бутактары тарабынан анын оперативдуу ишине кийлигишуусунен 
бошотулат. 0 К М О Т  жана парламенттик кепчулук езунун ишинин натыйжала- 
ры учун жоопкерчилик тартышы керек. Мында 0кмот, министрликтер жана 
ведомстволор тар партиялык кызыкчылыктарды кездеп кабыл алынган че- 
чимдерден корголушу керек.

Башкаруунун технократтык моделине, тактап айтканда ез ишинде терец 
андап-тушунууну жана конституциялык принциптердин алкагында коомдун 
кызыкчылыктарын жетекчиликке алган кесипкейлорден турган, партиялык 
жана идеологиялык эмес принциптерде тузулгон аткаруу бийлигинин баш- 
каруу органдарынын системасына етууну камсыз кылуу зарыл. Ведомство
лор аралык ез ара аракеттенууну езгертуунун концептуалдуулугу аткаруу 
бийлигинин тузумун жана функционалын кайра кароону, регламенттерди 
жана башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессии езгертууну, аларды сана- 
рип технологияларга еткорууну болжолдойт.

Ошону менен бирге мамлекеттик башкаруу системасындагы кадрдык 
саясат аларга жасалган идеологиялык жана саясий басымдарды четке ка- 
гууга жендемдуу квалификациялуу адистерди, башкаруучуларды даярдоо 
жана тартуу менен тузулууге тийиш. Мында тузулгон башкаруу салттарын 
туп тамырынан бери взгортпествн жацы муундун башкаруучуларын тартуу 
мумкун эместигин тушунуу керек.

Кайра окутуунун жана квалификацияны жогорулатуунун масштабдуу 
программалары зарыл. Жалдоонун жана мыкты адистерди тартуунун ади- 
леттуу эрежелери камсыздалууга тийиш.

0кмет экономиканын тарифтик эмес методдорунан тарифтцк метод- 
дорго егуусу зарыл.

Мамлекет аткаруучу функциялардын жана кызмат корсетуулердун бе- 
лугун аутсорсингге беруусу зарьш. Биринчи кезекте кызмат корсетуулер, 
чарбалык жана агенттик кызмат корсетуулер. Мамлекет санариптик мамле
кеттик кызмат керсетуулорду оптималдаштыруу учун ченемдик, жонге са- 
луучулук жана институционалдык алкактарды белгилейт.Мамлекеттик жана
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муниципалдык кызматтар онлайн жеткиликтуулук мумкунчулугу менен са
марии форматта корсетулот.

Таандык эмес функцияларды жана милдеттерди кыскартуунун эсебинен 
мамлекет базалык кызматтарды аткарууда эффективдуулукту жогорулатуу 
мумкундугуне -  бутундукту жана коопсуздукту камсыз кылуу, жалпы эре- 
желерди (мыйзамдарды) тузуу жана аткарылышын контролдоо, жарандар- 
дын укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоо мумкундукторун алат.

Мамлекеттик бийликтин бардык институттарын мындан ары еркунде- 
гуу маселелери жана алардын оз ара аракети мамлекеттин жана коомдун 
кецул чордонунда болууга тийиш.

3.3. Укуктун уствмдугу жана мыйзамдуулукту камсыздоо

Келечекке кез караш: Адилеттуу сот системасы мамлекеттеги адилет- 
гуулуктун жузу болууга тийиш. 2040-жылга Кыргызстанда коз карандысыз 
сот адилеттигинин системасы тузулет, адамды жана анын мыйзамдуу укук
тарын коргоону гана камсыз кылат, региондо бизнести онуктуруу учун мык
ты шарттарды тузуу менен менчиктин кол тийбестигин кепилдейт, Соттук 
коргоо жеткиликтуу, ал эми система ачык-айкын болот.

Кучтуу жана адилеттуу сот бийлиги жарандардын мыйзамдын устемду- 
гуно ишениминин, экономиканын туруктуулугунун, саясий туруктуулуктун 
жана инвесторлордун ишениминин кепилдиги.

Сот системасын реформалоонун негизги багыты болуп 2040-жылга 
мамлекеттик бийликтин тец салмактуу системасын тузуу жана бийликти 
белуштуруу принцибинин так эместигине жол бербое максатында анык коз 
карандысыз сот системасын тузуу эсептелет.

2040-жылга сот адилеттигинин буткул системасынын иши жарандын 
кол тийбестик принцибинин милдеттуу турде сакталышына негизделет.Сот 
адамдын жана жарандын укугун камсыз кылат, инсандын мамлекеттик ор- 
гандардын, биринчи кезекте укук коргоо органдарынын мумкун болгон зом- 
булугунан коргойт. Бул учун “Инсандын эркиндиги (кол тийбестиги) 
жонундо” Habeascorpusact сыяктуу конституциялык мыйзамды кабыл алуу 
керек.

Мыйзамдарды так жана бир турдуу колдонууну жана аткарылышын 
камсыз кылуучу адилеттуу сот системасы жана прокуратура органдары мам- 
лекетте укуктун жана мыйзамдын устемдугунун кепилдиги болот. Элдин 
сотторго жана прокуратура органдарына болгон ишеними алардын ишинин 
ачык-айкындыгы жана алардын чечимдеринин тушунуктуулугу менен анык- 
талат.

Сот адилеттигин жургузуунун сапатын жакшыртуу жана тоскоолдуксуз 
сот адилеттигине жетууну тузуу максатында жарандар учун сот системасын
дагы ашыкча звенолор жоюлуп, адистештирилген соттор тузулет (адми- 
нистративдик, инвестициялык, ювеналдык ж. б.).
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Кассациялык инстанциядагы сот соттук актыларды кайра кароодо укук 
ченемдерин колдонуунун тууралыгына гана баа беруусу керек.

Соттук териштируунун кароо меенетун кыскартуу жана соттук чубал- 
жытууну темендетуу учун апелляциялык инстанциядагы соттордун ишти 
жацы кароого жиберуу мумкунчулугу жоюлат.

Соттордун ишинде заманбап маалымат технологияларын колдонулушу 
сот адилеттигин жургузуу процессии оптимизациялоонун бирден-бир прио- 
ритеттуу багыттары болуп саналат. Электрондук сот ендурушун киргизуу 
жарандар учун сот адилеттигинин жетуусунун максималдуу ачыктыгына 
жана жецилдигине гана эмес, ошондой эле сот адилеттигинин ачык-айкын- 
дуулугун, ез меенетунде каралуусун жана сапатын жогорулатууга еболге 
тузет.

Ар бир жаран кылмыштуулуктун абалы жана ага карты курешуу 
боюнча мамлекет тарабынан кабыл алынган чараларга тиешелуу онлайн 
маалыматка тузден-туз ээ болот.

КР прокуратура органдары мамлекеттик бийликтин жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруунун бардык органдарынын тийиштуу, электрондук ба- 
заларын киргизуу аркылуу бирдиктуу интеграцияланган тармакты тузген 
жана жарандардын маалыматтарды тоскоолдуксуз алууларын камсыз кы- 
луучу укуктук статистика чейресундо ыйгарым укуктуу орган болот. Укук- 
тук статистиканын объективдуу маалыматтары ошондой эле бардык укук 
коргоо органдарынын ишинин режимин жасалган укук бузуулардын кесе- 
петтери менен курешууге эмес, алардын алдын алууга кайра багыттоонун 
негизи болот.

Сот системасынын институционалдык негиздери КР Жогорку сотунун 
Пленуму тарабынан толук жана так тузулген бирдиктуу сот практикасы ме
нен бекемделет.

Судьялардын кесипквйлуулугун жана жоопкерчилигин жогорулатуу 
максатында алардын ишине баа беруу системасы киргизилет. Судьялык бош 
кызмат орундарга дайындоо боюнча конкурстук тандоодо жана аларга ква- 
лификациялык класстык чендерди ыйгарууда, материалдык жактан сыйлоо 
женундегу маселелерди кароодо жана судьяны тартиптик жоопкерчиликке 
тартуу женундегу маселелерди чечууде баа беруунун жыйынтыктары эске 
алынат.

Ар бир жарандын укугун соттук коргоого кепилдик беруу учун мамле
кет жарандардын жана адамдын укуктарын жана эркиндиктерин соттон 
тышкаркы жана сотко чейинки коргоо ыкмаларын, турун жана жол- 
жоболорун онуктурууну камсыз кылат.

Медиация институтун енуктуруу сот системасынын жуктемден бошо- 
нуусуна алып келет жана ошондой эле бейтарап соттордун институтун енук- 
турууге куч аракеттер жумшалат. Ушуга улай элежарандык жана экономи- 
калык мунездегу талаш-тартыштар тараптардын тандоосун эске алуу менен
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жалпы юрисдикциядагы соттор аркылуу, ошондой эле кецешуучу органдар 
(бейтарап соттор) тарабынан да карала берет.

Жазалоо практикасынын децгээлин темендетуу жана мыйзамдарды гу- 
мандаштыруу улантылат. Кылмыштык жазалоо зарыл болгон кептеген фи- 
нансылык жана экономикалык кылмыштар айып телее менен администра- 
гивдик разрядга еткерулет.

3.4. Жергиликтуу ез алдынча башкарууну енуктуруу

Келечекке кез караш: внуккен жарандык коом натыйжалуу ез алдынча 
башкарууну тузуу учун негиз болуп калат. Жарандык коомдун институттары 
партиялар менен катар эле жергиликтуу кецештердин депутаттык корпусун 
тузууге катышат. Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдары жергилик
туу экономиканы енуктурууге жана енугуунун жергиликтуу бюджеттерин 
тузууге умтулган шарттар тузулет.Жарандык коом натыйжалуу жана иш- 
тиктуу жергиликтуу ез алдынча башкарууну тузуу учун негиз болуп калат. 
2040-жылга Кыргыз Республикасында жарандар езунун, уй-булесунун жана 
жергиликтуу коомчулуктун алдындагы милдеттенмелерин жоопкерчиликтуу 
аткара баштайт. Жарандар жергиликтуу ез алдынча башкаруунун кесипкей, 
ачык-айкын, жооптуу органдарын тузууге жендемдуу болот.

Элге кыйла жакын башкаруу институту катары жергиликтуу ез алдынча 
башкарууну енуктуруунун теменку артыкчылыктары белгиленет.

Коомчулуктун ишин башкарууга элдин кецири тартылуусу маанилуу.
Жергиликтуу децгээлде башкаруу системасынын натыйжалуулугунун 

алкагында жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын ишин каржы- 
лоонун адекваттуу механизмдери менен мамлекеттик бийликти мындан ары 
да борбордон ажыратуу зарыл. Кызмат керсетуунун, бюджетти тузуунун 
жана аткаруунун, ресурстарды башкаруунун туруктуу системасын уюшту- 
руу белугунде жергиликтуу децгээлде башкаруу системасын кучетуу милде- 
ти турат.

Ошондой эле эл койгон милдеттерди, функционалдык милдеттерди ат- 
каруу боюнча жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчи
лигин жана тартибин кетеруу зарыл.

Биринчи кезекте сез ар бир мучесу аймакты енуктурууге езу тушунуп 
катышууга квалификациялык жактан жендемдуу болгон, жергиликтуу ез 
алдынча башкаруунун натыйжалуу органдарын тузе алган жана аларды 
контролдогон жоопкерчиликтуу жергиликтуу коомчулуктарды тузуу женун- 
де журуп жатат. Экинчиден, коммуналдык кызмат керсетуулердун рыногун 
тузуу учун укуктук, методологиялык негиздерди тузуу зарыл. Кызмат керсе
туулердун системасын уюштурууда жергиликтуу ез алдынча башкаруу ор
гандары заказ беруучу болот;
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Бюджеттик мамилелерде жана бюджетгик процессте ар бир шаарда жа- 
на айылдык аймакта онуктуруунун бюджетин тузууге артыкчылык беруу 
зарыл. Ар бир шаар жана айыл аймагы учуй енуктуруунун бюджеттерин 
тузууге туртку берген шарттар тузулет;

Жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын жана мамлекеттик 
башкаруу органдарынын биргелешкен ишинин жаны форматтары, улуттук 
диалогду кошкондо маанилуу маселелер боюнча, анын ичинде бюджеттер 
аралык мамилелер боюнча жергиликтуу жамааттардын кызыкчылыктарын 
улуттун кызыкчылыктары менен макулдашуунун механизмдери тузулет;

Кабыл алган чечимдери учун жергиликтуу ез алдынча башкаруунун 
екулчулуктуу органдарынын ишинде жоопкерчилик кетерулет. Жергилик
туу кецештердин депутаттыгына талапкерлерге жаны критерийлерди жана 
талаптарды киргизуу аркылуу жергиликтуу ез алдынча башкаруунун потен
циалы кетерулет, укуксуз, натыйжасыз чечимдердин тобокелдиктери азай- 
тылат.

3.5.Коопсуз елке

Келечекке кез караш: 2040-жылы Кыргызстан -  коомдун дээрлик кор- 
голгон абалын жана анын туруктуу социалдык-экономикалык енугуусун 
камсыз кылуучу, саясий, экономикалык, социалдык, аскердик, техногендик, 
маалыматтык, экологиялык жана башка мунездегу тышкы жана ички жа- 
гымсыз аракеттерге туруктуу, адам, коом жана мамлекет учун келип чыккан 
тобокелдиктердин жана коркунучтардын эрте алдын-алуу принциптерине 
негизделген адамдын жашоосу учун коопсуз чейреге ээ елке.

Жарандардын коопсуздугу мамлекетибиздин калыптануусунун, сакта- 
лышынын жана енутушунун базалык жана маанилуу элемента болуп сана- 
лат. Жеке маалыматтардын субьекттеринин жеке жашоосунун кол тийбести- 
гине укуктарын, жеке жана уй-булелук сырды, ошондой эле жеке маалымат- 
тар чейресундегу мыйзамдардын талаптарын сактоону коргоонун жогорку 
децгээлин камсыз кылуу мамлекеттин артыкчылыктуу милдеттеринин бири.

Жарандардын укук коргоо тузумуне ишеними алар учун ийгиликтин 
негизги критерийи болот. Укук коргоо органдарынын ишиндеги мамлекет
тик артыкчылык укук бузуулардын алдын алуу жана превенциясы, укук тар- 
тип кучторун саясаттан арылтуу жана демилитаризациялоо болот. 
Коопсуздукту камсыз кылуу каражаттарын терец техникалык модернизация- 
лоо жазанын шексиз болуу принцибин ишке ашырууга мумкундук берет.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Кучторун башкаруу, уюштуруу 
жана аскердик-техникалык жабдуу системасы тышкы агрессиянын тобокел- 
диктерин азайтат. Мындай максатты ишке ашыруу дуйнелук аскердик илим- 
ге негизделген жана аскердик уюмдарды куруу маселелерин чечууго 
бирдиктуу системалуу методдорду жана комплекстуу ыкмаларды иштеп чы-
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гуу менен жетет. Мамлекет Кыргызстандын профессионал, мобилдуу жана 
жогорку технологиялуу Куралдуу Кучторун тузот.

Мамлекеттик чек аралардын бекемдиги биринчи кезекте чек ара кооп- 
суздугун уюштурууну туп тамырынан бери кайра куруу менен камсыздалат. 
Эц алгач бир эле убакта иштин ыкчам жана маалыматтык-талдоо методдо- 
рун киргизуу менен чек араны артыкчылыктуу укук коргоочулук методдорго 
етуу керек. Негизги аспект “жашыл чек араны” гана коргоого эмес, откоруу 
пункттарында да чек арадан етуу процессинде санарип жана башка техноло- 
гияларды киргизуу болуп саналат. Мамлекет ошондой эле елкенун коопсуз- 
дугун камсыз кылуунун негизги фактору катары чек арага жакын аймак- 
тарды социалдык-экономикалык енуктурууго оз кучторун жумшайт.

Маалыматтык коопсуздук чейросундо мамлекет маалыматтык-комму- 
никациялык технологиялардын, ошондой эле маалыматтык системалардын 
киберкоопсуздугун камсыз кылуу, киберкоркунучтарга жана киберинци- 
денттерге жооп кайтаруу системасын тузуу, ошондой эле экстремизмдин, 
терроризмдин бардык турлорун алдын алуу сыяктуу маанилуу багыттарга 
сез эркиндигин чектоолорго жол бербестен коцул бурат. Ошондой эле, за
рыл чойролорде атаандашууга жондомдуу ата мекендик медиа контентти 
тузуу маанилуу болуп саналат. Мамлекеттин куч-аракеттери улуттук кызык- 
чылыктарга дал келген контентти енуктурууго багытталат.

3.6. Прагматикалуу тышкы саясат

Келечекке коз караш: Кыргыз Республикасынын тышкы саясаты улут
тук кызыкчылыктарды коргоого жана илгерилетууге негизделет, онугуунун 
стратегиялык максаттарына жетишуу, Кыргыз Республикасынын эл аралык 
аренадагы позитивдуу имиджин чыцдоо, Кыргыз Республикасынын турук
туу онугуусу, элдин бакубаттыгынын осушу учун тышкы саясий жана тыш
кы экономикалык жагымдуу шарттарды тузуу, улуттук жана региондук 
коопсуздукту камсыз кылууга комок корсотуу, Кыргыз Республикасынын 
чет олкодогу жарандарынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын 
коргоо боюнча стратегиялык максаттарга жетишуу учун мумкундукторду 
тузууге багытталат.

Кыргыз Республикасы акылга сыйымдуу балансты табат жана тен сал- 
мактуу, туура тышкы саясий чечимдерди кабыл алат.

Кыргыз Респуликасынын тышкы саясаты онутуунун ички муктаждык- 
тарына таянат жана биздин тышкы бардык оноктоштер менен тец укуктуу 
диалогдун негизинде жургузулет.

Кыргыз Республикасы чектеш олколер, союздаштар жана стратегиялык 
оноктоштер, алыскы жана жакынкы чет мамлекеттер менен ар тараптуу 
кызматташтыкты чыцдоонун ачык-айкын, прагматикалуу жана максаттуу 
саясатын жургузот.
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Глобалдуу жана региондук уюмдардын, интеграциялык бирикмелердин 
алкагында Кыргыз Республикасы улуттук кызыкчылыктарды илгерилетуу 
учун шарттарды тузет.

Кыргыз Республикасы езунун тышкы саясатында теменку негизги 
принциптерге жана артыкчылыктарга таянат:

-  елкенун эгемендигин жана аймактык бутундугун коргоо;
-  Кыргыз Республикасында жана региондо тынчтыкты, коопсуздукту 

жана туруктуулукту камсыз кылуу;
-  эл аралык кызматташтыкты жана чет мамлекеттер менен достук ма- 

милелерди илгерилетуу;
-  Кыргыз Республикасынын чет елкедегу жарандарынын укуктарын 

жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо;
-  адамдын, коомдун жана мамлекеттин шайкеш жана туруктуу ену- 

гуусу учун жагымдуу тышкы экономикалык чейросун тузууге тышкы саясий 
инструменттер аркылуу комок керсетуу.

Экономикалык дипломатия
Тышкы енектештор менен туруктуу позитивдуу саясий диалогду ке- 

нулго алып, Кыргыз Республикасынын тышкы саясий ишинде негизги ба- 
сымды елкенун чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен тышкы 
экономикалык байланыштарын енуктурууге жана терецдетууге багыттоо 
зарыл.

Ишмердуулуктун негизги багыттары:
• ЕАЭБнын алкагында КР экономикасын гармониялуу интеграциялоо 

боюнча бар дык денгээлдердс максатка багытгуу жигердуу иши.
• Товарлардын, кызмат керсетуулердун, капиталдын жана эмгек ре- 

сурстарынын бегетсуз, алып коюусуз жана чектеелерсуз эркин ары-бери 
журуусунун негиз тузуучу принциптеринин базасында улуттук экономиканы 
туруктуу енуктуруу учун Кыргызстан катышуучу болуп саналган интегра
циялык тузумдердун алкагында толук форматтуу жана натыйжалуу ез ара 
аракетгенуу, ошондой эле кызматташуунун формаларын жана механизмде- 
рин еркундетуу.

• 0лкенун ендуруштук жана транзиттик потенциалын жогорула- 
туунун зарылдыгын эске алуу менен регионалдык долбоорлорду ишке ашы- 
рууга жигердуу катышуу.

• Туштук жана Туштук-Чыгыш Азия, Араб Чыгыш елкелеру, Амери
ка менен ез ара пайдалуу соода-экономикалык жана инвестициялык кызмат- 
ташууну енуктуруу жолу менен Кыргызстандын тышкы экономикалык 
багытын диверсификациялоо.

• ЕАЭБ, CASA-1000 ж. б. алкагында отун-энергетикалык ресурстар- 
дын региондук рынокторун калыптандырууга активдуу катышуу.
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Улуттук жана региондук коопсуздукту бекемдее.
Кыргыз Республикасын туруктуу енуктуруу, жарандардын кооисучдуп 

камсыз кылуу, чет елкелук инвестицияларды тартуу жана туристтик пот ен 
циалды ишке ашыруу кеп жагынан тышкы коркунучтардан коопсуздукту 
камсыз кылуу децгээлинен кез каранды. Ушуга байланыштуу Кыргызстан 
дын тышкы саясатынын орчундуу артыкчылыгы улуттук жана региондук 
коопсуздукту камсыз кылуу болуп саналат.

Ишмердуулуктун негизги багыттары:
• Эл аралык терроризмге, экстремизмге, бацгизаттарды мыйзамсыз 

жугуртууге карты курешуу боюнча ЖККУнун алкагында жамааттык кооп- 
суздуктун ишенимдуу системасын камсыз кылууга кемек керсотуу.Чек ара 
коопсуздугу чойресунде ЖККУ муче-мамлекеттери менен ез ара аракетте- 
нууну жигердештируу.

• Эки тараптуу негизде да, ошондой эле региондук жана эл аралык 
уюмдардын алкагында аскердик жана аскердик-техникалык кызматташууну 
еркундетуу.

• Чектеш мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселелерди чечуу.

• Кыргыз Республикасынын жана чектеш мамлекеттердин чек ара ай- 
мактарынын социалдык-экономикалык жана маданий-гуманитардык байла
ныштарын енуктуруу.

3.7. “Таза-Коом” -  олкону санариптик трансформациялоо

Келечекке кез караш: Кыргызстан -  кецири ездук санариптик контента 
жана санариптик технологияларды жана кызмат керсетуулерду пайдала- 
нуучулар катары жарандардын активдуу катышуусу, коррупциясыз натый
жалуу, ачык жана отчеттуу мамлекеттик башкаруусу менен инновацияларга 
жана билимдерге таянуу менен тузулген енуккен маалыматтык коомдун 
акылдуу мамлекети. Экономиканы санариптештируу жана инновациялык 
жана алдыцкы технологияларды ар тараптуу колдонуу елкенун атаандаш- 
тыкка жендемдуулугунун есушун, калктын бакубаттыгын жана коопсузду- 
гун шарттайт.

“Таза Коом” - жарандын, атаандашууга жендемдуу бизнестин, туруктуу 
мамлекеттин жана ишенимдуу эл аралык мамилелердин децгээлинде ачык, 
айкын жана жогорку технологиялуу коомду куруу боюнча санариптик 
трансформациялоонун улуттук программасы.

Биринчи кезекте бул заманбап санариптик технологияларга эркин же- 
туунун жана пайдалануунун негизинде коом менен шайкеш ез ара аракст- 
тенген мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу жана ачык системасы. Мам
лекеттин турмушунун бардык чейрелеру заманбап технологиялар менен 
жабдьшат, бул елкеде экономикалык бакубаттыкка, социалдык бакубаттык
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ка, тынчтыкка жана тартипке жетишуу максаттарын аткарууну камсыз кы- 
лат. Программа мамлекеттик башкаруу системасына жана экономикага гана 
он таасир тийгизбестен, ошондой эле билим беруу жана саламатгыкты сак- 
тоо, социалдык кызматтарды корсетуу, сот жана укук коргоо системалары- 
нын натыйжалуулугун камсыз кылуу системаларына да таасирин тийгизет. 
“Таза-Коом” административдик процесстерди жана жол-жоболорду автомат- 
таштыруу жана санариптик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды 
керсотуу аркылуу адамдык фактордун таасирин минималдаштыруу жолу 
менен мамлекеттик сектордо коррупцияны туп-тамырынан жоюунун натый- 
жалуу шайманы болуп саналат.

Жогорку технологиялуулук жана адамдык капитал экономиканын бул 
тармактарында жогорку кошумча наркты жана елкедон тышкары суроо- 
талап кылынган жацы продукцияны жана кызмат керсетуулерду тузууге 
жардам берет. Алар ошондой эле Евразиялык экономикалык бирликте муче- 
луктун жана “Бир алкак -  Бир жол” долбоорун ишке ашыруудан Кыргызстан 
учун кайра жаралган Жибек жолунда эл аралык соода, транзиттик жана ма- 
даний-ден соолукту чьщдоочу борбор катары мумкунчулуктерун толук пай- 
даланууга мумкунчулук алат.

0лкеде дуйнелук класстагы санарип инфраструктура тузулот, ал гло- 
балдуу маалыматтык агымдарга интеграцияланат. Санариптик инфраструк- 
тураны енуктуруу салттуу тармактарды инновациялык енуктуруу жана 
жаныларын тузуу учун база болуп калат.

“Таза-Коом” санариптик экономиканын улуттук программасы жаны 
мумкунчулукту берген келечекке жол ачат. Санариптик трансформация кан- 
дай гана болбосун мамлекеттик программалар учун жогорку артыкчылыкка 
ээ болот, ал орто меенеттуу келечекте ыкчам жетиштуулук принцибинин 
негизинде санарип инфраструктурасында субконтиненттин масштабында 
(Борбордук жана Туштук Азияда) лидер болууга багытталат.

Ушул Стратегияга ылайык иштелип чыгуучу бар дык концептуалдык 
жана стратегиялык документтерге санариптик трансформациянын компо- 
нентин милдеттуу турде кошуу зарыл.

Кыргызстанга ЕАЭБдин елколорунун аймагында жайгашкан эл аралык 
компаниялардын ондурушторун тартуу узак моонеттуу максат болуп эсепте- 
лет, алардын ишинин натыйжалуулугу бажылык жана техникалык жонго 
салуунун практикасына жараша болот (фармацевтика, керектвв товарла- 
рын вндуруу, вндуруштук жыйноо). Бул учун транзиттик активдерди топ- 
тоого, ыкчам онугуунун программасын кабыл алууга жана ишке ашырууга, 
В2В2С санарип платформасын тездетип киргизууге (улуттук кылып ту
зууге же глобалдуу лидерлердин бирин жайгаштырууга); смарт-контрак- 
ттарды ишке ашырууга; сотко чейинки жана соттук женге салуулардын жол- 
жобосун жецил жана ачык-айкын кылууга коцул буруу керек.
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“Таза Коом” санарип экономикага етууну тездетет, бул келечекте бар- 
дык заманбап чакырыктарга ыкчам жооп кайтаруучу мобилдуу жана ийкем 
мамлекетти тузот. Коюлган максаттарга жетуу учун мамлекеттик, коомдук 
жана иш чойресун кайра тузуунун амбициялуу программасын жузеге ашы- 
руу зарыл. Модернизациялоо процесси олкенун негизги социалдык чейре- 
лерун (билим беруу, саламаттык сактоо, экология), экономикалык (энерге
тика, айыл чарбасы, онер жай, кызмат керсетуулер) жана саясий секторду 
(коррупцияны жоюу, таза шайлоо) камтыйт.

3.8. Жарандык коомду енуктуруу

Келечекке коз караш: Мамлекет Кыргыз Республикасынын Конститу- 
циясында белгиленген жогорку баалуулуктарды: адамдын укуктарын жана 
эркиндиктерин, социалдык адилеттикти сактоо жана улуттук кызыкчылык- 
тарды биргелешип илгерилетуу максатында жарандар жана алардын бирик- 
мелери менен бирдикте системалуу турде иш жургузет. Жаранга езунун 
онугуусу, ошондой эле коомду жана елкону онуктурууго таасир тийгизуусу 
учун бардык укуктар жана мумкундуктер берилет.

Кыргызстанда кучтуу, коз карандысыз жарандык коомдун бар болушу 
айныгыс факт жана артыкчылык болуп эсептелет.

Жарандык сектордун улуттук экономикага, социалдык проблемаларды 
чечууге, жарандардын укуктук ац-сезимин бекемдеоге тикелей жана кыйыр 
кошкон салымы шексиз. Мамлекет адамдын тигил же бул турмуштук чейре- 
сунде енектешуунун жана биргелешип бир багытта болуунун негизинде 
онугуунун максаттарына жетуу учун жарандык коомдун потенциалын мак- 
сималдуу колдонот.

Жарандык коомду енуктуруу боюнча мамлекеттик саясат:
-  жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылат, 

элдин жашоо шартын жакшыртуу жана олкену туруктуу енуктуруу учун 
мамлекеттин, бизнестин жана жарандык коомдун биргелешкен иш-аракет- 
терине шарттарды тузет;

-  улуттук жана жергиликтуу децгээлдерде чечимдерди кабыл алуу про- 
цсссине жарандык коомдун кенири катышуусу учун шарттарды тузет;

ачык-айкын, атаандаштык каржылоонун механизмдери аркылуу 
коомго талап кылынган кызматтарды керсетууге, коомдук-пайдалуу идея- 
ларды жана долбоорлорду илгерилетууге багытталган жарандардын демил- 
гелерин колдойт.

Орто меенеттуу мезгилге артыкчылыктуу милдеттер. Мамлекеттик 
институттар жана бизнес менен диалогду жана кызматташууну куруунун 
принциптерин аныктоо.

Чечимдерди кабыл алуу процессине жарандык коомдун катышуусу- 
нун мыйзамдык негиздерин жана уюштуруу механизмдерин еркундетуу,
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анын ичинде “Ачык окмет” енектештук демилгесине Кыргыз Республика- 
сынын мучолугунун алкагында маалыматтык технологияларды колдонуу 
менен еркундетуу.

Жарандык катышууга дем беруу, жарандардын кайрымдуулук жана де- 
меерчулук ишин кубаттоо, жарандардын жана бизнестин социалдык жооп- 
керчилигин котеруу, волонтердук кыймылды колдоо максатында мыйзам- 
дарды еркундетуу.

Улуттук байлыктарды кайра белуштуруунун жана Туруктуу енугуу 
фондунун эсебинен жарандык коомдун уюмдарынын финансылык турук- 
туулугу учун шарттарды тузуу; кайрымдуулук ишине дем беруу учун салык 
салууну оптималдаштыруу; жарандык коомдун уюмдарын мамлекеттик жа
на муниципалдык кызмат керсетуулердун, мамлекеттик социалдык тапшы- 
рыкты колдонуу практикасын жайылтууну кошкондо жабдуучусу катары 
аларды социалдык кызмат керсетууге тартуу механизмин киргизуу.

ЖМКнын алдындагы негизги милдет болуп олкенун элине жана эл ара- 
лык коомчулукка биздин елке тууралуу обьективдуу маалыматты беруу, аны 
бай, маданий жана тарыхый мурастары, улуттук баалуулуктары жана элдин 
каада-салты, коомдук жашоосундагы турдуу чейрелердегу жетишкендикте- 
ри менен тааныштыруу иши эсептелет.

ЖМК бугунку кундун чындыктарын так беруулеру, элди дуйнону, ту- 
руктуулукту жана бакубаттыктысактоого чакыруу, мамлекетибиздин кез 
карандысыздыгын бекемдее, анын дуйнелук аренадагы кадыр-баркын жого- 
рулатуу ишине езунун конструктивдуу салымын кошуусу абдан маанилуу.

ЖМКны мындан ары либералдаштыруу, алардын кезкарандысыздыгын 
бекемдео, эл аралык укуктук ченемдерди жана демократиялык стандарттар- 
ды ЖМК практикалык ишине имплеменгациялоо улантылууга тийиш. 
Ой-пикирлерди эркин билдирууну камсыздоонун, обьективдуу маалыматка 
жетуунун саясий укуктук аспектилери жана маалыматтык чейрену енукту- 
руунун башка маселелери кецул чордонунда болот.

Конструктивдуу ез ара аракеттенуунун принциптерин, жарандык коом
дун уюмдарынын мамлекеттик институттар жана бизнес менен диалогун 
куруу жана кызматташуу механизмдерин иштеп чыгуу жана киргизуу алды- 
да турат. У шуга байланыштуу мамлекеттик тапшырыктын жана анын 
жарандык коомдун елкену енуктурууге багытталган максаттарын жана 
милдеттерин коюута активдуу катышуу идеясы жузеге ашырылуучу жаран
дык коомдун уюмдарын мамлекеттик колдоо программасын иштеп чыгуу 
максатка ылайыктуу.
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