Приложение
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики от
24 октября 2012 года № 748

РЕГЛАМЕНТ
законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики
(В редакции постановлений Правительства КР от 18 октября 2013 года №
561, 20 августа 2020 года № 427)

Настоящий Регламент законопроектных работ Правительства Кыргызской
Республики (далее - Регламент) определяет порядок организации и
осуществления законопроектной работы Правительства Кыргызской Республики
(далее - Правительство).
1. Общие положения
1. Правительство реализует право законодательной инициативы посредством
внесения законопроектов на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики (далее - Жогорку Кенеш) в соответствии с планом законопроектных
работ Правительства Кыргызской Республики (плановые законопроекты) либо вне
этого плана (внеплановые законопроекты).
2. Законопроектная деятельность Правительства осуществляется в
соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, конституционным
Законом Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики",
законами Кыргызской Республики "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики", "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики", иными
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим
Регламентом.
3. Основными направлениями законопроектной деятельности являются:
1) для Правительства:
- одобрение законопроектов, разработанных министерствами,
государственным комитетом, административными ведомствами и иными
государственными органами (далее - министерства и ведомства);
- дача официального заключения о наличии источника финансирования на
проекты законов, вносимые в Правительство субъектами законодательной
инициативы, предусматривающие увеличение расходов, покрываемых за счет
государственного бюджета, либо сокращение его доходной части;
- обеспечение постоянного взаимодействия с Жогорку Кенешем, участие в его
работе в целях отслеживания прохождения, а также обеспечения принятия
законопроектов, вносимых Правительством в порядке законодательной
инициативы;

- контроль за выполнением законопроектных работ в рамках международных
обязательств Кыргызской Республики;
2) для постоянного представителя Правительства в Жогорку Кенеше:
- обеспечение представления интересов Правительства в Жогорку Кенеше по
законопроектам, вносимым Правительством;
- координация деятельности министерств и ведомств, структурных
подразделений Аппарата Правительства по вопросам прохождения
законодательных инициатив Правительства в Жогорку Кенеше;
- координация деятельности министерств и ведомств по планированию
законопроектной работы и формированию перечня неотложных законопроектов,
инициированных Правительством, для рассмотрения Жогорку Кенешем во
внеочередном порядке;
- внесение предложений по совершенствованию законопроектной
деятельности Правительства;
- взаимодействие с Министерством юстиции Кыргызской Республики по
вопросам координации законопроектной деятельности министерств и ведомств;
- обеспечение постоянного взаимодействия официальных представителей
Правительства с Жогорку Кенешем, участие в его работе в целях отслеживания и
мониторинга прохождения, а также осуществление обеспечения принятия
законопроектов, вносимых Правительством в порядке законодательной
инициативы;
3) для Министерства юстиции Кыргызской Республики (далее - Министерство
юстиции):
- координация законопроектной деятельности министерств и ведомств;
- формирование Плана законопроектных работ в соответствии с пунктом 9
настоящего Регламента, внесение его в установленном порядке на утверждение в
Правительство, а также осуществление контроля за его исполнением;
- координация деятельности и работа с международными организациями,
занимающимися вопросами законопроектной работы, и осуществление
совместной с ними и заинтересованными государственными органами разработки
проектов законов, проведение их комплексной экспертизы и внесение в
установленном порядке в Правительство;
- осуществление организационно-методического и технического обеспечения
деятельности Межведомственной комиссии по имплементации международного
гуманитарного права;
- проведение инвентаризации законодательства Кыргызской Республики в
рамках деятельности Межведомственной комиссии при Министерстве юстиции
Кыргызской Республики по инвентаризации нормативных правовых актов
Кыргызской Республики;
- повышение качества разрабатываемых министерствами и ведомствами
законопроектов;
4) для министерств и ведомств:
- планирование и анализ законопроектной деятельности;
- внесение предложений о включении законопроектов в План законопроектных
работ Правительства на соответствующий год;

- разработка законопроектов;
- участие в подготовке законопроектов, разрабатываемых государственными
органами и органами местного самоуправления;
- обеспечение представления интересов Правительства в Жогорку Кенеше по
законопроектам, вносимым Правительством, по которым министерства и
ведомства являются официальными представителями.
4. Законопроектная деятельность Правительства осуществляется как на
плановой, так и внеплановой основе. Плановая законопроектная деятельность
министерств и ведомств осуществляется в соответствии с планами
законопроектных работ Правительства (далее - План).
Ответственность за своевременную и качественную разработку и
продвижение законопроектов возлагается на руководителей государственных
органов, а также их заместителей по курируемым ими вопросам.
5. Обеспечение взаимодействия Правительства с Жогорку Кенешем по
законопроектной деятельности возлагается на постоянного представителя
Правительства в Жогорку Кенеше и официальных представителей
Правительства, назначаемых Правительством в лице министров, председателей
государственных комитетов, руководителей административных ведомств,
руководителей иных государственных органов либо их первых заместителей,
статс-секретарей, заместителей.
(В редакции постановления Правительства КР от 18 октября 2013 года №
561)
6. Исполнение Плана и ответственность за обеспечение соблюдения
установленного настоящим Регламентом порядка организации и осуществления
законопроектной деятельности возлагаются:
- в Аппарате Правительства - на соответствующий отдел;
- в министерствах и ведомствах - на руководителей, а также их заместителей
по курируемым ими вопросам.
7. Организация законопроектной деятельности в министерствах и ведомствах
и обеспечение взаимодействия с Правительством и Жогорку Кенешем
возлагаются на руководителей, их заместителей по курируемым ими вопросам.
8. Порядок работы с документами в рамках законопроектной деятельности
министерств и ведомств определяется настоящим Регламентом, регламентами
Правительства, работы с документами в Аппарате Правительства и
соответствующими внутриведомственными нормативными актами министерств и
ведомств по делопроизводству.
2. Подготовка проекта Плана
9. План утверждается Правительством ежегодно.
Проект Плана разрабатывается Министерством юстиции на основе:
- общегосударственных программ;
- программ действий Правительства;

- поручений Президента Кыргызской Республики, Премьер-министра
Кыргызской Республики, рекомендаций Жогорку Кенеша;
- предложений министерств и ведомств;
- предложений других государственных органов Кыргызской Республики,
государственных и иных организаций, научных учреждений, граждан и их
объединений;
- международных обязательств Кыргызской Республики, предусматривающих
принятие новых законов, внесение изменений и дополнений в законодательство
Кыргызской Республики.
10. Координацию работы министерств и ведомств по подготовке и сбору
предложений по проекту Плана обеспечивает Министерство юстиции.
11. Предложения по разработке законопроектов, предлагаемых для включения
в проект Плана, должны содержать:
- наименование законопроекта;
- обоснование необходимости разработки и его концепцию;
- наименование государственного органа - ответственного исполнителя и
перечень соисполнителей;
- срок разработки законопроекта и срок принятия постановления
Правительства об одобрении законопроекта и направлении его на рассмотрение
Жогорку Кенеша.
Предложения по формированию проекта Плана представляются в
Министерство юстиции ежегодно, не позднее 1 ноября текущего года.
12. Министерство юстиции с учетом пункта 9 настоящего Регламента
обобщает предложения и формирует проект Плана на соответствующий период.
Проект Плана включает в себя следующую информацию:
- наименование законопроекта;
- цель инициирования законопроекта, а также нормативный правовой акт, в
реализацию которого разрабатывается законопроект;
- наименование государственного органа - ответственного исполнителя и
перечень соисполнителей;
- срок разработки и представления законопроекта в Правительство;
- сроки принятия постановления Правительства об одобрении законопроекта и
внесения его на рассмотрение Жогорку Кенеша.
Предложения научных учреждений, граждан и их объединений включаются в
проект Плана, если они направлены:
- на защиту основных прав и свобод человека;
- на урегулирование общественных отношений, не требующих отлагательства.
13. Подготовленный в соответствии с требованиями пунктов 9-12 настоящего
Регламента проект Плана не позднее 15 ноября направляется Министерством
юстиции в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для внесения
предложений.

Окончательный проект Плана согласовывается с заинтересованными
министерствами и ведомствами и направляется на рассмотрение и утверждение
Правительства не позднее 25 декабря.
14. Исключение пунктов из Плана либо перенесение сроков их исполнения
осуществляется на основе предложений министерств и ведомств с
исчерпывающим обоснованием необходимости их исключения или переноса
сроков.
3. Планирование законопроектной деятельности министерств и ведомств
15. В соответствии с Планом на соответствующий период руководителями
государственных органов Кыргызской Республики - ответственными
исполнителями ежегодно утверждаются внутриведомственные планы
законопроектных работ.
16. Внутриведомственные планы законопроектных работ включают
следующую информацию:
- наименование законопроектов и обоснование их разработки;
- наименование структурного подразделения - ответственного исполнителя и
перечня соисполнителей;
- фамилии и инициалы специалистов, на которых возложена разработка
законопроектов, их контактные телефоны;
- сроки разработки законопроектов и внесения их в Правительство;
- сроки принятия постановлений Правительства об одобрении законопроектов
и направлении их на рассмотрение Жогорку Кенеша.
17. Внутриведомственные планы законопроектных работ разрабатываются
юридическими службами министерств и ведомств и утверждаются их
руководителями. Копии утвержденных внутриведомственных планов
законопроектных работ в двухнедельный срок после принятия Правительством
постановления об утверждении Плана на текущий год направляются в
Министерство юстиции.
18. Контроль за исполнением внутриведомственных планов законопроектных
работ осуществляется руководителями министерств и ведомств, их
заместителями по курируемым ими вопросам, а также юридической службой
министерств и ведомств.
19. Структурные подразделения министерств и ведомств не позднее первого
числа первого месяца каждого квартала направляют информацию о выполнении
ими внутриведомственных планов законопроектных работ в свои юридические
службы; последние, в свою очередь, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, представляют в Министерство юстиции
информацию о ходе выполнения текущего Плана.
20. Руководители структурных подразделений министерств и ведомств несут
персональную ответственность за исполнение возглавляемыми ими
подразделениями внутриведомственных планов законопроектных работ.

4. Разработка и внесение в Правительство законопроектов, включенных в
План, и их рассмотрение
в Аппарате Правительства Кыргызской Республики
21. Разработка и организация подготовки законопроектов в рамках Плана
осуществляются министерствами и ведомствами - ответственными
исполнителями.
22. Разработка и согласование законопроектов осуществляются в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О нормативных правовых актах
Кыргызской Республики" и другими нормативными правовыми актами.
23. Министерствами и ведомствами - ответственными исполнителями в целях
подготовки законопроектов могут создаваться рабочие группы, в состав которых
включаются сотрудники министерств и ведомств - ответственных исполнителей,
представители соисполнителей, Министерства юстиции, а также иных
государственных органов и организаций, научно-исследовательских организаций,
международных организаций, привлеченные эксперты.
24. Министерствам и ведомствам запрещено осуществлять передачу
законопроектов иным субъектам права законодательной инициативы.
25. Проекты законов, подготовленные в рамках Плана и внесенные в
Правительство, рассматриваются Аппаратом Правительства в первоочередном
порядке.
5. Внесение законопроектов Правительством в Жогорку Кенеш
26. Все постановления по законопроектам, вносимым Правительством на
рассмотрение Жогорку Кенеша, должны быть завизированы постоянным
представителем Правительства в Жогорку Кенеше.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 августа 2020 года №
427)
27. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
6. Разработка и внесение в Правительство внеплановых законопроектов
28. Законопроекты, подготавливаемые министерствами и ведомствами
помимо Плана, считаются внеплановыми законопроектами. Внеплановые
законопроекты разрабатываются по поручениям Президента Кыргызской
Республики, Правительства, рекомендации Жогорку Кенеша, по собственной
инициативе или в рамках проводимой работы по инвентаризации
законодательства Кыргызской Республики либо по имплементации норм
международного права.
Разработка и согласование с заинтересованными министерствами и
ведомствами внеплановых законопроектов осуществляются министерствами и
ведомствами в порядке, установленном настоящим Регламентом и Регламентом
Правительства.

29. Мониторинг прохождения внеплановых законопроектов в Жогорку Кенеше,
обеспечение их принятия осуществляются министерствами и ведомствами разработчиками законопроектов.
7. Подготовка Правительством проектов заключений, поправок к
законопроектам и отзывов законопроектов
30. Подготовка Правительством проектов заключений, поправок к
законопроектам и отзывов законопроектов осуществляется в порядке,
установленном конституционным Законом Кыргызской Республики "О
Правительстве Кыргызской Республики" и Регламентом Правительства.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 августа 2020 года №
427)
31. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
32. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
33. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
34. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
35. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
36. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
37. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
38. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
8. Информационное обеспечение законопроектной деятельности
39. Информационное обеспечение законопроектной деятельности
осуществляется посредством создания электронной базы данных о
законопроектной деятельности Правительства, формируемой на основе
информации о выполнении внутриведомственных планов законопроектных работ,
представленной министерствами и ведомствами в соответствии с пунктом 19
настоящего Регламента.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 августа 2020 года №
427)
40. Электронная база данных о законопроектной деятельности Правительства
должна содержать следующую информацию:
- заголовок и краткое содержание текста законопроекта;

- наименование государственного органа, разработавшего законопроект и
являющегося ответственным разработчиком законопроекта;
- иные сведения.
41. Ведение электронной базы данных о законопроектной деятельности
Правительства осуществляется Министерством юстиции.
42. Электронная база данных о законопроектной деятельности Правительства
размещается на официальном сайте Министерства юстиции за предшествующий
и текущий годы.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 августа 2020 года №
427)
9. Участие Правительства в работе Жогорку Кенеша и его комитетов по
законопроектам, вносимым Правительством в порядке законодательной
инициативы
43. Участие Правительства в работе Жогорку Кенеша и его комитетов по
законопроектам, вносимым Правительством в порядке законодательной
инициативы, осуществляется в порядке, установленном конституционным
Законом Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" и
Регламентом Правительства.
(В редакции постановления Правительства КР от 20 августа 2020 года №
427)
44. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
45. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
46. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
47. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 августа 2020 года № 427)
48. Представители министерств и ведомств могут входить в составы рабочих
групп, создаваемых комитетами Жогорку Кенеша для работы над
законопроектами, а также в составы рабочих групп, образованных комитетами
Жогорку Кенеша для подготовки вопросов к парламентским слушаниям.
Министр - Руководитель Аппарата
Правительства

Н.Момуналиев

Тиркеме
Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
24-октябрындагы № 748 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин
РЕГЛАМЕНТИ
(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-октябрындагы № 561, 2020-жылдын 20августундагы № 427 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Ушул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн (мындан ары - Өкмөт) мыйзам
долбоорлоо иштеринин регламенти (мындан ары - Регламент) Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо ишин уюштуруунун жана
жүргүзүүнүн тартибин аныктайт.
1. Жалпы жоболор
1. Өкмөт мыйзам чыгаруу демилгеси укугун Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кеңешинин (мындан ары - Жогорку Кеңеш) кароосуна мыйзам долбоорлорун
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мыйзам долбоорлоо иштеринин планына
ылайык (пландуу мыйзам долбоорлору) же бул пландан тышкары (пландан
тышкаркы мыйзам долбоорлору) киргизүү аркылуу ишке ашырат.
2. Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иши Кыргыз
Республикасынын Конституциясына, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, "Кыргыз
Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө", "Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына
жана ушул Регламентке ылайык жүргүзүлөт.
3. Мыйзам долбоорлоо ишинин негизги багыттары болуп төмөнкүлөр саналат:
1) Өкмөт үчүн:
- министрликтер, мамлекеттик комитет, администрациялык ведомстволор,
жана башка мамлекеттик органдар (мындан ары - министрликтер жана
ведомстволор) тарабынан иштелип чыккан мыйзам долбоорлорун жактыруу;
- мыйзам чыгаруу демилгесинин субъекттери тарабынан Өкмөткө киргизилген,
мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу чыгымдардын көбөйүшү же анын
киреше бөлүгүнүн азайышы каралган, мыйзам долбоорлоруна каржылоо
булактарынын бар экендиги жөнүндө расмий корутунду берүү;
- Жогорку Кеңеш менен дайыма өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу, мыйзам
чыгаруу демилгеси катары Өкмөт тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлорунун
өтүшүн көзөмөлдөө, ошондой эле алардын кабыл алынышын камсыз кылуу
максатында Жогорку Кеңештин ишине катышуу;

- Кыргыз Республикасынын эл аралык милдеттенмелеринин алкагында
мыйзам долбоорлоо иштеринин аткарылышын контролдоо;
2) Өкмөттүн Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлү үчүн:
- Өкмөт тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлору боюнча Жогорку
Кеңеште Өкмөттүн кызыкчылыгын билдирүүнү камсыз кылуу;
- Жогорку Кеңеште Өкмөттүн мыйзам чыгаруу демилгелерин өткөрүү
маселелери боюнча министрликтердин жана ведомстволордун, Өкмөттүн
Аппаратынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн ишин координациялоо;
- мыйзам долбоорлоо ишин пландаштыруу боюнча министрликтердин жана
ведомстволордун иштерин координациялоо жана Жогорку Кеңеште кезексиз
тартипте каралуу үчүн Өкмөт тарабынан демилге кылынган кечиктирилгис мыйзам
долбоорлорунун тизмесин түзүү;
- Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды
киргизүү;
- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги менен министрликтердин
жана ведомстволордун мыйзам долбоорлоо иштерин координациялоо
маселелери боюнча өз ара аракеттенүү;
- Өкмөттүн расмий өкүлдөрүнүн Жогорку Кеңеш менен дайыма өз ара
аракеттенүүсүн камсыз кылуу, мыйзам чыгаруу демилгеси катары Өкмөт
тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлорунун өтүшүн көзөмөлдөө жана
мониторинг жүргүзүү, ошондой эле алардын кабыл алынышын камсыз кылуу
максатында Жогорку Кеңештин ишине катышуу;
3) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги (мындан ары - Юстиция
министрлиги) үчүн:
- министрликтер менен ведомстволордун мыйзам долбоорлоо иштерин
координациялоо;
- ушул Регламенттин 9-пунктуна ылайык Мыйзам долбоорлоо иштеринин
планын түзүү, аны белгиленген тартипте Өкмөткө бекитүүгө киргизүү, ошондой эле
анын аткарылышын контролдоо;
- мыйзам долбоорлоо иштери маселелери менен иштеген эл аралык
уюмдардын ишин координациялоо жана алар менен иш алып баруу, алар жана
кызыкдар мамлекеттик органдар менен бирдикте мыйзам долбоорлорун иштеп
чыгуу, аларга комплекстүү экспертиза жүргүзүү жана белгиленген тартипте
Өкмөткө киргизүү;
- Эл аралык гуманитардык укукту жүзөгө ашыруу боюнча ведомстволор аралык
комиссиянын ишин уюштуруучулук-усулдук жана техникалык жактан камсыз кылуу;
- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актыларын инвентаризациялоо боюнча
ведомстволор аралык комиссиянын ишинин алкагында Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына инвентаризация жүргүзүү;
- министрликтер жана ведомстволор тарабынан иштелип чыгуучу мыйзам
долбоорлорунун сапатын жогорулатуу;
4) министрликтер жана ведомстволор үчүн:
- мыйзам долбоорлоо ишин пландаштыруу жана талдоо;

- мыйзам долбоорлорун Өкмөттүн тиешелүү жылга мыйзам долбоорлоо
иштеринин планына киргизүү жөнүндө сунуштарды киргизүү;
- мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу;
- мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
тарабынан иштелип чыгуучу мыйзам долбоорлорун даярдоого катышуу;
- министрликтер жана ведомстволор расмий өкүлдөрү болуп саналган, Өкмөт
тарабынан киргизилген мыйзам долбоорлору боюнча Өкмөттүн кызыкчылыктарын
Жогорку Кеңеште билдирүүнү камсыз кылуу.
4. Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иши пландык да, ошондой эле пландан
тышкары негизде да жүзөгө ашырылат. Министрликтер менен ведомстволордун
пландуу мыйзам долбоорлоо иши Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иштеринин
планына (мындан ары - План) ылайык жүргүзүлөт.
Мыйзам долбоорлорунун өз убагында жана сапаттуу иштелип чыгышы, алга
жылышы үчүн жоопкерчилик мамлекеттик органдардын жетекчилерине, ошондой
эле алардын тескеген маселелери боюнча орун басарларына жүктөлөт.
5. Мыйзам долбоорлоо иши боюнча Өкмөттүн Жогорку Кеңеш менен өз ара
аракеттенүүсүн камсыз кылуу Өкмөттүн Жогорку Кеңештеги туруктуу өкүлүнө жана
Өкмөт тарабынан дайындалуучу министрлерден, мамлекеттик комитеттердин
төрагаларынан, администрациялык ведомстволордун жетекчилеринен, башка
мамлекеттик органдардын жетекчилеринен же алардын биринчи орун
басарларынан, статс-катчыларынан, орун басарларынан турган Өкмөттүн расмий
өкүлдөрүнө жүктөлөт.
(КР
Өкмөтүнүн 2013-жылдын
редакциясына ылайык)

18-октябрындагы

№

561 токтомунун

6. Пландын аткарылышы жана мыйзам долбоорлоо ишин уюштуруунун жана
жүргүзүүнүн ушул Регламентте белгиленген тартибинин сакталышын камсыз
кылуу үчүн жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:
- Өкмөттүн Аппаратында - тиешелүү бөлүмгө;
- министрликтерде жана ведомстволордо - жетекчилерге, ошондой эле
алардын тескеген маселелери боюнча орун басарларына.
7. Министрликтерде жана ведомстволордо мыйзам долбоорлоо ишин
уюштуруу жана алардын Өкмөт жана Жогорку Кеңеш менен өз аракеттенүүсүн
камсыз кылуу жетекчилерге, алардын тескеген маселелери боюнча орун
басарларына жүктөлөт.
8. Министрликтердин жана ведомстволордун мыйзам долбоорлоо иштеринин
алкагында документтер менен иштөө тартиби ушул Регламентте, Өкмөттүн
Регламентинде, Өкмөттүн Аппаратында документтер менен иштөө Регламентинде
жана министрликтердин жана ведомстволордун иш кагаздарын жүргүзүү боюнча
тиешелүү ички ведомстволук ченемдик укуктук актыларында аныкталат.
2. Пландын долбоорун даярдоо
9. Планды жыл сайын Өкмөт бекитет.
Пландын долбоору Юстиция министрлиги тарабынан төмөнкүлөрдүн
негизинде иштелип чыгат:

- жалпы мамлекеттик программалардын;
- Өкмөттүн иш-аракеттеринин программаларынын;
- Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин тапшырмаларынын, Жогорку Кеңештин
рекомендацияларынын;
- министрликтердин жана ведомстволордун сунуштарынын;
- Кыргыз Республикасынын башка мамлекеттик органдарынын, мамлекеттик
жана башка уюмдардын, илимий мекемелердин, жарандардын жана алардын
бирикмелеринин сунуштарынын;
- Кыргыз Республикасынын жаңы мыйзамдарын кабыл алууну, мыйзамдарына
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнү караган Кыргыз Республикасынын
эл аралык милдеттенмелеринин.
10. Пландын долбоору боюнча сунуштарды даярдоо жана чогултуу боюнча
министрликтердин жана ведомстволордун иштерин координациялоону Юстиция
министрлиги камсыздайт.
11. Пландын долбооруна киргизүү үчүн сунушталган мыйзам долбоорлорун
иштеп чыгуу боюнча сунушта төмөнкүлөр камтылышы керек:
- мыйзам долбоорунун аталышы;
- аны иштеп чыгуу зарылдыгынын негиздемеси жана концепциясы;
- мамлекеттик органдын - жооптуу аткаруучунун аталышы жана тең
аткаруучулардын тизмеси;
- мыйзам долбоорун иштеп чыгуу мөөнөтү жана мыйзам долбоорун жактыруу
жөнүндө Өкмөттүн токтомун кабыл алуу жана аны Жогорку Кеңештин кароосуна
жиберүү мөөнөтү.
Пландын долбоорун түзүү боюнча сунуш Юстиция министрлигине жыл сайын,
учурдагы жылдын 1-ноябрынан кечиктирилбестен берилет.
12. Юстиция министрлиги ушул Регламенттин 9-пунктун эске алуу менен,
сунуштарды жалпылайт жана тийиштүү мезгилге Пландын долбоорун түзөт.
Пландын долбоору төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:
- мыйзам долбоорунун аталышын;
- мыйзам долбоорун, ошондой эле ишке ашыруу үчүн мыйзам долбоору
иштелип чыгып жаткан ченемдик укуктук актыны демилге кылуунун максаты;
- мамлекеттик органдын - жооптуу аткаруучунун аталышын жана тең
аткаруучулардын тизмесин;
- мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана Өкмөткө берүү мөөнөтүн;
- мыйзам долбоорун жактыруу жөнүндө Өкмөттүн токтомун кабыл алуу жана
аны Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү мөөнөттөрү.
Илимий мекемелердин, жарандардын жана алардын бирикмелеринин
сунуштары, эгерде алар төмөнкүлөргө багытталса План долбооруна киргизилет:
- адамдын негизги укуктары менен эркиндиктерин коргоого;
- кийинкиге калтырууга болбогон коомдук мамилелерди жөнгө салууга.

13. Ушул Регламенттин 9-12-пункттарынын талаптарына ылайык даярдалган
Пландын долбоору сунуштар киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
Аппаратына Юстиция министрлиги тарабынан 15-ноябрдан кечиктирилбестен
жиберилет.
Пландын акыркы долбоору кызыкдар министрликтер жана ведомстволор
менен макулдашылат жана 25-декабрдан кечиктирилбестен Өкмөттүн кароосуна
жана бекитүүсүнө жиберилет.
14. Пландан пункттарды алып салуу же аларды аткаруу мөөнөттөрүн
жылдыруу пункттарды алып салуу же аларды аткаруу мөөнөттөрүн жылдыруу
зарылдыгынын толук негиздемеси менен, министрликтердин жана
ведомстволордун сунуштарынын негизинде жүргүзүлөт.
3. Министрликтердин жана ведомстволордун мыйзам долбоорлоо иштерин
пландаштыруу
15. Тиешелүү мезгилге Планга ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жетекчилери - жооптуу аткаруучулар тарабынан жыл сайын
мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомстволук ички пландары бекитилет.
16. Мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомстволук ички пландары төмөнкү
маалыматтарды камтыйт:
- мыйзам долбоорлорунун аталышын жана аларды иштеп чыгуунун
негиздемесин;
- түзүмдүк бөлүктүн - жооптуу аткаруучунун аталышын жана тең
аткаруучулардын тизмесин;
- мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жүктөлгөн адистердин аты-жөнүн,
алардын байланыш телефондорун;
- мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана аларды Өкмөткө киргизүү
мөөнөттөрүн;
- мыйзам долбоорлорун жактыруу жөнүндө Өкмөттүн токтомун кабыл алуу
жана аларды Жогорку Кеңештин кароосуна жиберүү мөөнөттөрүн.
17. Мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомстволук ички пландары
министрликтердин жана ведомстволордун юридикалык кызматтары тарабынан
иштелип чыгат жана алардын жетекчилери тарабынан бекитилет. Мыйзам
долбоорлоо иштеринин бекитилген ведомстволук ички пландарынын көчүрмөлөрү
Өкмөт тарабынан учурдагы жылга Планды бекитүү жөнүндө токтом кабыл
алынгандан кийин эки жумалык мөөнөттө Юстиция министрлигине жиберилет.
18. Мыйзам долбоорлоо иштеринин ведомстволук ички пландарынын
аткарылышын контролдоону министрликтер менен ведомстволордун
жетекчилери, алардын тескеген маселелери боюнча орун басарлары, ошондой
эле министрликтердин жана ведомстволордун юридикалык кызматтары ишке
ашырат.
19. Министрликтердин жана ведомстволордун түзүмдүк бөлүктөрү ар бир
кварталдын биринчи айынын биринен кечиктирбестен мыйзам долбоорлоо
иштеринин ведомстволук ички пландарынын аткарылышы жөнүндө маалыматты
өздөрүнүн юридикалык кызматтарына жиберишет, ал эми юридикалык кызматтар
өз кезегинде квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5инен

кечиктирбестен Юстиция министрлигине учурдагы жылга Пландын
аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалыматты беришет.
20. Министрликтердин жана ведомстволордун түзүмдүк бөлүктөрүнүн
жетекчилери өздөрү жетекчилик кылган бөлүктөрү тарабынан мыйзам долбоорлоо
иштеринин ички ведомстволук пландарынын аткарылышы үчүн жеке
жоопкерчилик тартышат.
4. Планга киргизилген мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Өкмөткө
киргизүү, аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратында кароо
21. Пландын алкагында мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана даярдоону
уюштуруу министрликтер жана ведомстволор - жооптуу аткаруучулар тарабынан
жүзөгө ашырылат.
22. Мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана макулдашуу "Кыргыз
Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын
Мыйзамына 91655} жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык ишке
ашырылат.
23. Министрликтер жана ведомстволор - жооптуу аткаруучулар тарабынан
мыйзам долбоорлорун даярдоо максатында жумушчу топтор түзүлүшү мүмкүн,
алардын курамына министрликтердин жана ведомстволордун - жооптуу
аткаруучулардын кызматкерлери, тең аткаруучулардын, Юстиция
министрлигинин, ошондой эле башка мамлекеттик органдардын жана уюмдардын,
илимий-изилдөө уюмдарынын, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ишке тартылган
эксперттер киргизилет.
24. Министрликтерге жана ведомстволорго мыйзам долбоорлорун мыйзам
чыгаруу демилгесинин укугунун башка субъекттерине өткөрүп берүүгө тыюу
салынат.
25. Пландын алкагында даярдалган жана Өкмөттүн кароосуна киргизилген
мыйзам долбоорлору Өкмөттүн Аппараты тарабынан биринчи кезектеги тартипте
каралат.
5. Өкмөт тарабынан Жогорку Кеңешке мыйзам долбоорлорун киргизүү
26. Өкмөт тарабынан Жогорку Кеңештин кароосуна мыйзам долбоорлору
боюнча токтомдорду киргизүү Өкмөттүн жана Жогорку Кеңештин
регламенттеринде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомунун
редакциясына ылайык)
27. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
6. Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана Өкмөткө
киргизүү

28. Министрликтер жана ведомстволор тарабынан Пландан тышкары
даярдалган мыйзам долбоорлору пландан тышкаркы мыйзам долбоорлору болуп
эсептелет. Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын
Президентинин, Өкмөттүн тапшырмалары, Жогорку Кеңештин рекомендациялары,
өз демилгеси же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо
боюнча же эл аралык укук ченемдерин имплементациялоо боюнча жүргүзүлүп
жаткан иштердин алкагында даярдалат.
Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуу жана кызыкдар
министрликтер жана ведомстволор менен макулдашуу министрликтер жана
ведомстволор тарабынан ушул Регламентте жана Өкмөттүн Регламентинде
белгиленген тартипте жүргүзүлөт.
29. Пландан тышкаркы мыйзам долбоорлорунун Жогорку Кеңеште өтүүсүнө
мониторинг жүргүзүү, аларды кабыл алууну камсыз кылуу мыйзам долбоорлорун
иштеп чыккан министрликтер жана ведомстволор тарабынан ишке ашырылат.
7. Өкмөт тарабынан мыйзам долбоорлоруна корутундулардын, түзөтүүлөрдүн
долбоорлорун жана мыйзам
долбоорлоруна пикирлерди даярдоо
30. Өкмөт тарабынан мыйзам долбоорлоруна корутундулардын, түзөтүүлөрдүн
жана мыйзам долбоорлорун кайра сурап алуулардын долбоорлорун даярдоо
"Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамында жана Өкмөттүн Регламентинде
белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомунун
редакциясына ылайык)
31. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
32. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
33. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
34. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
35. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
36. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
37. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
38. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
8. Мыйзам долбоорлоо ишин маалыматтык жактан камсыз кылуу

39. Мыйзам долбоорлоо ишин маалыматтык камсыздоо Өкмөттүн мыйзам
долбоорлоо иши жөнүндө электрондук маалыматтар базасын түзүү аркылуу
жүзөгө ашырылат, ал ушул Регламенттин 19-пунктуна ылайык министрликтер
жана ведомстволор тарабынан берилген мыйзам долбоорлоо иштеринин ички
ведомстволук пландарын аткаруу жөнүндө маалыматтын негизинде түзүлөт.
(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомунун
редакциясына ылайык)
40. Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иши жөнүндө маалыматтардын электрондук
базасы төмөнкү маалыматтарды камтышы керек:
- мыйзам долбоорунун аталышын жана текстинин кыскача мазмунун;
- мыйзам долбоорун иштеп чыккан жана мыйзам долбоорун иштеп чыгууга
жооптуу болгон мамлекеттик органдын аталышын;
- башка маалыматтарды.
41. Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иши жөнүндө маалыматтардын электрондук
базасы Юстиция министрлиги тарабынан жүргүзүлөт.
42. Өкмөттүн мыйзам долбоорлоо иши жөнүндө маалыматтардын электрондук
базасы Юстиция министрлигинин расмий сайтында мурдагы жана учурдагы
жылдар үчүн жайгаштырылат.
(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомунун
редакциясына ылайык)
9. Мыйзам чыгаруу демилгеси катары Өкмөт тарабынан киргизилген мыйзам
долбоорлору боюнча Жогорку Кеңештин
жана анын комитеттеринин ишине Өкмөттүн катышуусу
43. Өкмөт тарабынан мыйзам чыгаруу демилгеси катары киргизилген мыйзам
долбоорлору боюнча Жогорку Кеңештин жана анын комитеттеринин ишине
Өкмөттүн катышуусу "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз
Республикасынын конституциялык Мыйзамында жана Өкмөттүн Регламентинде
белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомунун
редакциясына ылайык)
44. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
45. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
46. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
47. (КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 20-августундагы № 427 токтомуна ылайык
күчүн жоготту)
48. Министрликтердин жана ведомстволордун өкүлдөрү Жогорку Кеңештин
комитеттери тарабынан мыйзам долбоорлорунун үстүндө иштөө үчүн түзүлгөн
жумушчу топтордун, ошондой эле парламенттик угууларда карала турган

маселелерди даярдоо үчүн Жогорку Кеңештин комитеттери тарабынан түзүлгөн
жумушчу топтордун курамдарына киргизилиши мүмкүн.
Өкмөтүнүн
Аппарат жетекчиси - министр

Н.Момуналиев

