
«Бишкек шаарынын мэриясы жана жарандар ортосундагы 
ачык баарлашуу» проекти

"Демократиялык башкаруу" Сорос-Кыргызстан Фондунун Программасынын каржылык колдоосу аркылуу

Урматтуу шаардыктар жана шаарыбыздын меймандары!

Сиздерди Кыргыз Республикасынын борбор шаары – Бишкек шаарынын көйгөйлөрү жана ушул көйгөйлөрдү чечүү 

жолдору жөнүндө Бишкек шаарынын жашоочулары менен, Бишкек шаарынын мэриясы жана шаардыктар арасында 

ачык баарлашууга катышууга чакырабыз.

Жолугушуу мезгилинде социалдык тармактардан берилген 5 адамдын жана ушул жолугушууга келген 5 адамдын эң мыкты 
берилген суроолору үчүн, 10 адам тастыктамалары менен чогуу белектерге ээ болот. Жыйынтыгында 60 адам кызыктыруучу 
сыйлыктарга ээ болот.

Бишкек шаарынын жашоочулары менен болгон бул ,жолугушуулар Бишкек шаарынын мэриясы жана Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу Академиясы, Сорос-Кыргызстан Фондунун “Демократиялык башкаруу” 
Программасынын колдоосу менен “Адам, укук, эркиндик” КФ  менен биргелешкен долбоорунун алкагында уюштурулат.

Маалыматтар үчүн телефондор:
Арапова Эльмира Байышевна, “Адам, укук, эркиндик” КФнын директору, тел.: 050170702, 0772905888, teen_tv@mail.ru
Осмонова Алтынай, Бишкек шаарынын мэриясынын социалдык бөлүмүнүн адиси, тел.: 0500 500 035

ЭКОЛОГИЯ
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ЧАРБА МАДАНИЙ 

ПРОГРАММАЛАР

Өткөрүлүүчү жер:  «Ынтымак» багынын жайкы амфитеатры. 

Убактысы-саат 18.00дөн 20.00гө чейин

БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАШООЧУЛАРЫНЫН, ЖАРАНДАРДЫН ҮНҮ УГУЛУШУ КЕРЕК!

Даталар Калк менен жолугушуудагы темалар Спикерлер 

2021-жылдын 
14-августу 

Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 
чектелүү адамдар үчүн жеткиликтүү 
жана жайлуу чөйрөсү жөнүндө ачык 
баарлашуу. 
 

Бишкек шаарынын СӨБнын башчысынын орун басары Губина Лариса 
Васильевна  

Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгынын 
башчысы Джумабекова Гульмира Кубанычбековна 

2021-жылдын 
28-августу 

Шаардыктарга бош убактыларын жана 
ачык коомдук жайларды, маданий 
программаларды жана иш-чараларды 
уюштуруу боюнча ачык баарлашуу. 

Бишкек шаарынын мэриясынын Маданият башкармалыгынын башчысы 
Белекбаев Урмат Турусбекович 

2021-жылдын 
4-сентябры  

Мектепке чейинки жана мектептеги 
билим берүү жөнүндө ачык баарлашуу. 

Бишкек шаарынын мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын башчысы 
Иманалиева Эльмира Сансызбаевна 

2021-жылдын 
11-сентябры 

Бишкек шаарынын шаар куруу саясаты 
жөнүндө ачык баарлашуу. 

Бишкек шаарынын мэриясынын Капиталдык курулуш башкармалыгынын 
башчысы Джумабекова Гульмира Кубанычбековна 

2021-жылдын 
18-сентябры 

 Турак жай-коммуналдык чарба 
жөнүндө ачык баарлашуу. 
 

Бишкек шаарынын мэриясынын Турак жай-коммуналдык чарба 
башкармалыгынын башчысы Эшенбаев Нурлан Саматович  

«Тазалык» муниципалдык ишканасынын директору Сарпашов Рыспек 
Анакович 

“Бишкек жашыл чарба” муниципалдык ишканасынын директору Дербишев 
Урмат Маликович 

2021-жылдын 
25-сентябры  

Бишкек шаарынын экологиясы жана 
айлана-чөйрөнү коргоо боюнча ачык 
баарлашуу. 

"Бишкек санитардык полигон" муниципалдык ишканасынын директору 
Аспеков Талантбек Шаршенбекович 

Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык-экологиялык инспекциясынын 
башчысы Амангелдиев Медер Амангелдиевич 

 

КРПМБА

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ
МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ

АКАДЕМИЯСЫ

КФ
«Адам, укук,
эркиндик»
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