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КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

AMP Aid Management Platform 
(Тышкы жардамды башкаруу платформасы)

OGP Open Government Partnership («АЧЫК ӨКМӨТ» өнөктөштүгү) 

«Адилет сот» 
МТМ

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот 
департаментинин алдындагы «Адилет сот» маалыматтык 
технологиялар боюнча мекемеси 

АӨУФ Ачык Өкмөт Улуттук Форуму 

БИМ Кыргыз Республикасынын Билим  
берүү жана илим министрлиги 

БШК Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы 

БЭП Бирдиктүү электрондук портал

ЖӨБО Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

ЖӨБЭММА
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мами-
лелер боюнча мамлекеттик агенттиги

ИИМ Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

КР Кыргыз Республикасы

КР ӨА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

КРӨ ЫӨ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  
облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 

КЧКТЧМА Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган 
чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги

КЭУ Коммерциялык эмес уюмдар 

МКК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
каттоо кызматы 

ММБФ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
мүлктү башкаруу фонду 

МТБМК Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар 
жана байланыш мамлекеттик комитети 
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ӨКМ Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

ӨЭЖМК Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер 
казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети 

ССМ Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги 

ССУ Саламаттык сактоо уюмдары 

ТК Террористтик ишти каржылоо 

УИП 2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасында Ачык Өкмөттү 
түзүү боюнча Улуттук Иш-аракеттер Планы 

УКМК Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик 
комитети

УСК Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети 

ФМ Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ФЧМК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык 
чалгындоо мамлекеттик кызматы

ЧУА Ченемдик укуктук акт

ЭКӨУ Экономикалык Кызматташтык жана Өнүктүрүү уюму 

ЭМ Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 

ЭТКМИ
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу  
Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча  
мамлекеттик инспекциясы

ЮМ Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 
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1. КИРИШҮҮ

2017-жылдын 21-ноябрында Кыргыз Республикасы «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн 
75-катышуучу өлкөсү болуп калды. Кыргызстандын бул эл аралык демилгеге кошулу-
шу өлкө тарабынан ачык жана демократиялык коомду куруу жолунда көрүлгөн аракет-
тердин логикалык уландысы болуп саналат. 2010-жылы бүткүл элдик референдумдун 
натыйжасында жаңы Конституция кабыл алынып, ал башкаруунун парламенттик-пре-
зиденттик формасын бекиткен. Дүйнөлүк коомчулук тарабынан демократиялык деп 
таанылган 2010 жана 2015-жылдарда парламенттик шайлоолордун өткөрүлүшү, 
2017-жылдагы Борбор Азияда биринчи жолу болуп жаткан президенттик бийликти 
тынчтык жолу менен өткөрүү прецеденти өлкөдө демократиялык институттарды, са-
ясый атаандаштыкты өнүктүрүү жана коомдук стабилдүүлүккө жетишүү үчүн мыкты 
негизди түздү.  Көз карандысыздык алган учурдан берки жылдар ичинде өлкөдө күчтүү 
жана активдүү жарандык коом калыптанды, адам укуктарын коргоо, социалдык кыз-
маттарды көрсөтүү, экологияны коргоо, демократиялык баалуулуктарды алга жылды-
руу жаатында жана башка чөйрөлөрдө алектенген 17 000 өкмөттүк эмес уюм иштейт. 

Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдет болуп саясый жетишкен-
диктерди туруктуу экономикалык өнүктүрүүгө трансформациялоо жана жарандардын 
жашоо деңгээлин көтөрүү саналат.  Бул максаттарга жетишүүдөгү башкы тобокелдик-
тер болуп мамлекеттик институттардын алсыздыгы, коррупциянын сакталып турган 
жогорку деңгээли жана мыйзам үстөмдүгүнүн жоктугу саналат. Объективдүү бюджет-
тик чектөөлөр шарттарында жарандык коом ресурстары жана кубаты тартылбастан 
бул тобокелдиктерди жеңип чыгуу мүмкүн эмес. Мамлекеттик органдардын ачык 
иштөөсү өкмөт менен жарандардын ортосундагы өз ара ишенимди түзүү үчүн зарыл 
шарт болуп саналат. Ошондуктан, «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнө катышуу менен, Кы-
ргызстан мамлекетти кыйла натыйжалуу жана жарандардын муктаждыктарына жооп 
бере тургандай кылуу үчүн өзүнө ачыктыкка, отчеттуулукка, жарандарды башкаруучу-
лук чечимдерди кабыл алуу процесстерине, коррупция менен күрөшүүгө, ошондой эле 
жаңы технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга тартуу боюнча милдеттен-
мелерди кабыл алды.  

2. АЧЫК ӨКМӨТ БАГЫТЫНА КАРАТА ИШ-АРАКЕТТЕР

«Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн баалуулуктары жана принциптери өлкөнү өнүк-
түрүүнүн стратегиялык программаларында, анын ичинде 2018-2040-жылдарга Кыр-
гыз Республикасын өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясында жана 2018-2022-жылдарга 
Өкмөттүн «Биримдик. Ишеним. Жаратмандык» программасында коюлган приоритет-
терге толугу менен шайкеш келет. Андан тышкары, мурдараак Кыргыз Республика-
сы БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясына кошулуп, аны ратификациялаган жана 
коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-аракеттердин Стамбул планынын катышуу-
чусу болуп саналат, анын алкагында жарандардын мамлекеттик органдардын маалы-
маттарына жетүү мүмкүндүгүн жакшыртууга, коррупция менен күрөшүүдө жарандык 
коомду катыштырууга, мамлекеттик сатып алуулар системасын реформалоого, мам-
лекеттик финансылардын ачык-айкындуулугуна жана «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн 
максаттарына жооп берген башка иш-чараларга багытталган бир катар иш-аракеттер 
каралган. 

Өлкөдө жарандардын маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн кепилдеген жана өкмөттүн 
ачык-айкын ишин караштырган мыйзамдар, анын ичинде «Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» мыйзамы кабыл алынган. 



7

2017-жылдан тартып Кыргыз Республикасы мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу-
лугун жогорулатуу үчүн, ошондой эле жарандарга кызматтарды мыктылап көрсөтүү 
максатында мамлекетти санариптик трансформациялоону баштаган. Бир эле убакта 
демократиялык принциптерди жана жарандарын укуктарынын корголушун сактоо ме-
нен, санариптик трансформациялоодо эң мыкты эл аралык иш-тажрыйбаларды кол-
донуунун зарылдыгын түшүнүүнү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Ачык Өкмөт» 
өнөктөштүгүнө кошулуу жөнүндө кайрылуусу аныктады. 

2018-2020-жылдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук Иш-аракеттер Планы (мын-
дан ары - УИП) өлкөдө кабыл алынган биринчи УИП болуп саналат. Ал 22 милдет-
тенмеден турат жана «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн 9 тематикалык багытын камтыйт. 
Пландын ишке ашырылышына 22 мамлекеттик орган тартылган, ал эми анын атка-
рылышы жарандык коом менен тыгыз өз ара аракеттенүүдө болуу менен эң жогорку 
мамлекеттик деңгээлде көзөмөлгө алынат. 

3. 2018-2020 УЛУТТУК ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫН ИШТЕП 
ЧЫГУУ ПРОЦЕССИ 

«Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнө кошулгандан кийин 2018-жылдын январынан тартып 
жарандык коом менен мамлекеттик органдар тарабынан Улуттук Иш-аракеттер Пла-
нына киргизүү үчүн www.ogp.el.kg веб-порталы аркылуу сунуштарды топтоо процесси 
уюштурулган, анда кызыкдар болгон адамдардын бардыгы онлайн режиминде УИПке 
киргизүү үчүн өтүнмөлөрдү бере алышат. Ошондой эле бул портал ар бир сунуш боюн-
ча коомдук пикирди топтоо үчүн мүмкүнчүлүк түзөт. 

«Ачык Өкмөт» өнөктөштүгү тууралуу маалымдуулуктарын жогорулатуу үчүн 
2018-жылдын январында Жетектөөчү комитеттин мүчөсү Георгий Клдиашвилинин 
жана «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн Колдоо көрсөтүү бөлүмүнүн өкүлдөрү Шреи Басу 
менен Джек Махонинин мамлекеттик органдар менен, жарандык коомдун өкүлдөрү 
жана өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен консультациялары уюштурулган.  

Ошондой эле 2018-жылдын 30-январында мамлекеттик органдардын жетекчилери-
нин, жарандык коомдун өкүлдөрү менен өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн, ошондой 
«Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн өкүлдөрүнүн катышуусу менен Улуттук Иш-аракеттер 
Планын иштеп чыгуу процессин баштоо үчүн конференция өткөрүлгөн.

Конференция өткөрүлгөндөн кийин «Ачык Өкмөт» өнөктөштүгү, анын негизги прин-
циптери жана баалуулуктары, ошондой эле эки жылдык Улуттук Иш-аракеттер Пла-
нын түзүү тууралуу жарандарды маалымдар кылуу боюнча маалыматтык кампания 
башталган. Маалымат өкмөттүн сайтына, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана 
социалдык тармактарга жайгаштырылган. Ошондой эле жарандык коом уюмдарын 
УИПти иштеп чыгуу процессине тартуу үчүн бир катар тегерек столдор уюштурулган. 

2018-жылдын февралында жарандык коом тарабынан Ачык Өкмөт Коалициясы 
түзүлгөн жана Ачык Өкмөт Улуттук Форумунда Коалиция мүчөлөрүнөн мүчөлүккө та-
лапкерлер тандалып алынган. Жарандык активисттердин бул тобу 2018-жылдын фев-
ралынан тартып июнду кошо алгандагы мезгилде УИПке киргизүү үчүн жарандык ко-
омдон жана мамлекеттик органдардан сунуштарды топтоо боюнча иш алып барган. 

2018-жылдын февралынан тартып июнду кошо алгандагы мезгил ичинде өкмөттүк 
эмес уюмдардан, бизнес-ассоциациялардан, мамлекеттик органдардан жана жаран-
дардан бардыгы 40тан ашык ар кандай сунуштар келип түшкөн. Бардык өтүнмөлөр 
«Ачык Өкмөт» өнөктөштүгүнүн принциптерине жана критерийлерине ылайык келиши-
не каралып чыкты. 
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Ар бир милдеттенме Ачык Өкмөт Улуттук Форуму тарабынан жактырылгандан кий-
ин www.ogp.el.kg веб-порталына жайгаштырылып, коомчулуктун пикирин топтоо үчүн 
ачык талкуулоо процедурасынан өтүп жатты. 22 ачык талкуу өткөрүлүп, анда коом-
чулуктан, жалпыга маалымдоо каражаттарынан жана мамлекеттик органдардан 219 
өкүл катышты (I тиркемени карагыла). 

2018-жылдын июнь-июлунун ичиндеги Улуттук Форумдун 4 отурумунун жыйынтыгы 
боюнча УИПке киргизүүгө 18 милдеттенме жактырылган

Ачык Өкмөт Улуттук Форуму 2018-жылдын 30-июлунда биринчи Улуттук Иш-аракет-
тер Планын түзүүнүн аякталгандыгы тууралуу чечим кабыл алып, аны кошумча бе-
китүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жиберген. Бул тартылган мамлекеттик 
органдардын жоопкерчилигин жана УИПтин аткарылышынын мониторинги боюнча 
мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү үчүн жасалган. Өкмөттүн 2018-жылдын 16-октябрындагы 
№ 360-р буйругу менен УИП бекитилген жана Өкмөттүн ушул чечимине ылайык Улут-
тук Иш-аракеттер Планына киргизилген милдеттенмелердин ишке ашырылышына мо-
ниторинг жана баалоо жүргүзүү Ачык Өкмөт Улуттук Форуму тарабынан үзгүлтүксүз 
негизде жүзөгө ашырылып турат. 

«Ачык Өкмөт» Өнөктөштүгүнүн ишмердиги аткаруу бийлигинин гана эмес, бий-
ликтин мыйзам чыгаруу бутагынын да маселелерин камтыгандыктан, 2018-жылдын 
2-ноябрында парламенттик ачык-айкындуулукту жүзөгө ашыруу боюнча иш-аракеттер 
планын иштеп чыгуу үчүн жумушчу топ түзүлгөн. 2019-жылдын биринчи жарым жыл-
дыгында жумушчу топ Ачык Парламентти куруу боюнча иш-аракеттер планын даярдап 
чыкты. 2019 жылдын 25 июнунда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, 
сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча Комитети планды 
карап чыгып жактырды. План 4 милдеттенмени камтыйт жана 2019-2020 жылдары 
ишке ашырылат. 
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4. АЧЫК ӨКМӨТ УЛУТТУК ФОРУМУ 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 27-июнундагы № 226-р буйругу 
менен Ачык Өкмөт Улуттук Форуму (мындан ары - АӨУФ) түзүлгөн. 

Улуттук Форумдун курамына жарандык коомдун жана мамлекеттик органдардын 38 
өкүлү бирдей негизде кирет (II тиркемени карагыла).

Улуттук Форумга эки тең төрага башчылык кылат, алардын бирөөсү (вице-премьер 
министр) мамлекеттик органдын, ал эми экинчиси жарандык коомдун өкүлү. 

АӨУФ биринчи отурумун 2018-жылдын 30-июнунда өткөргөн, анда биринчи УИП 
түзүлүп башталган жана 2018-жылдын 30-июлуна чейинки мезгилде төрт отуруму бо-
луп, анда УИПке киргизүү үчүн милдеттенмелер каралган жана жактырылган. 

АӨУФ 2018 - 2020-жылдарга карата Ачык Өкмөттү түзүү боюнча эки жылдык Улут-
тук иш-аракеттер планын иштеп чыгып, ал Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2018-жылдын 16-октябрындагы №360 буйругу менен бекитилген. 

2019 жылдын 25 июнунда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-у-
куктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча Комитети 4 милдеттен-
мени карап жактырган.

АӨУФ УИПти жүзөгө ашырууга мониторинг жүргүзүү үчүн дайыма отурумдарды өт-
көрүп, АӨУФ Жобосунда белгиленген мөөнөттөргө ылайык УИПти жүзөгө ашыруудагы 
илгерилөө жөнүндө мониторингдик отчетторду даярдап, жарыялап турмакчы

5. МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР

«Ачык Өкмөттүн» Улуттук Иш-аракеттер Планы 22 милдеттенмеден турат. 

УИПти ишке ашырууга 22 мамлекеттик орган тартылат. 

УИП комплестүү болуп саналат жана төмөнкүдөй тематикалык багыттарды  
камтыйт: 

АӨУФдун тең төрайымы (өкмөттүн өкүлү) – Өмүрбекова Алтынай Сейтбековна  
жана АӨУФдун тең төрагасы (жарандык коомдун өкүлү) – Сатыбеков Бакытбек Эркинович

Сүрөт 2
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1. МААЛЫМАТТАРГА ЖАНА АЧЫК МААЛЫМАТТАРГА 
ЖЕТҮҮ МҮМКҮНДҮГҮ.

2. БИЙЛИК БУТАКТАРЫ: СОТ ЖАНА МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ
АЧЫКТЫГЫ.

3. ЖАРАНДАРДЫН ӨКМӨТ МЕНЕН ӨЗ АРА  
АРАКЕТТЕНҮҮСҮ.

4. ШАЙЛООЛОР ЖАНА САЯСЫЙ КАРЖЫЛОО. 

5. ФИНАНСЫЛЫК АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК.

6. ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАР ЖАНА ӨНҮГҮҮ.

7. КООМДУК АК НИЕТТҮҮЛҮК/БИРДИКТҮҮЛҮК  
ЧАРАЛАРЫ. 

8. МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР.

9. ЖАРАНДАРДЫ ТАРТУУ.
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5.1. МААЛЫМАТТАРГА ЖАНА АЧЫК МААЛЫМАТТАРГА ЖЕТҮҮ 
МҮМКҮНДҮГҮ

1. Кыргыз Республикасынын ачык маалыматтар саясатын ишке ашыруу жана илгерилетүү

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы 
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мамлекеттик 
комитети 

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Мамлекеттик органдардын сайтында камтылган 
машина менен окугудай форматтагы маалыматтын 
көлөмүнүн аздыгы мамлекеттик органдардын 
ишмердүүлүгүнө талдоо жүргүзүүгө, социалдык–
экономикалык маселелер боюнча изилдөөлөрдү 
жүргүзүүгө, инновациялык долбоорлорду 
жана тиркемелерди киргизүүгө жана жалпы 
жонунан Кыргыз Республикасынын санариптик 
экономикасынын өнүгүшүнө тоскоолдук кылат. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Ачык маалыматтар улуттук платформасын жана 
элдин ачык маалыматтарга жетүү механизмдерин 
түзүү. Машина менен окугудай форматтагы ачык 
маалыматтардын пилоттук тобу жарандык коом 
менен тыгыз консультацияларды өткөрүүнүн 
натыйжасында аныкталат жана ачык маалыматтар 
мамлекеттик порталында жайгаштырылат. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Маалыматтарды машина менен окугудай түрдө 
ачыкка чыгаруу бардык кызыкдар тараптарга 
мамлекеттик органдардын ишинин натыйжалуулугуна 
терең талдоо жүргүзүүгө түрткү берип, ошондой 
эле санариптик экономиканы өнүктүрүү үчүн 
жагымдуу шарттарды түзүп, өлкөнү социалдык-
экономикалык жактан өнүктүрүү маселелеринде 
прикладдык изилдөөлөрдү жүргүзүүдө академиялык 
чөйрөлөрдүн жана эксперттердин мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтет. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Мамлекеттик органдардын 
маалыматтарын машина менен окугудай түрдө 
ачыкка чыгаруу үзгүлтүксүз негизде камсыз кылынат. 

Жарандардын катышуусу: Ачык маалыматтардын 
мамлекеттик порталында ачыкка чыгарулуучу кыйла 
приоритеттүү жана талап кылынуучу маалыматтарды 
аныктоодо бизнестин, өкмөттүк эмес уюмдардын, 
жалпыга маалымдоо кражаттарынын жана 
академиялык чөйрөлөрдүн өкүлдөрүнүн активдүү 
катышуусу камсыз кылынат. 

Кошумча маалымат
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Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Мамлекеттик органдарды ачык маалыматтарды түзүү процессине тартуу

1.1. Маалыматтарга болгон суроо-талапты, 
мамлекеттик органдардагы ачык маалыматтар 
үчүн приоритеттерди жана критерийлерди 
аныктоо максатында жарандык коом жана 
ишкерлер менен консультацияларды өткөрүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
1-декабры

1.2. Кийин ачык маалыматтар мамлекеттик 
порталында жайгаштыруу менен, аларды 
ачык маалыматтар форматында түзүү жана 
ачыкка чыгаруу үчүн пилоттук мамлекеттик 
органдардын маалыматтарын тандап алууну 
жана макулдашууну жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
1-марты

1.3. Маалыматтарды ачык форматта ачыкка 
чыгаруу боюнча мамлекеттик органдардын 
такталган ички регламенттерин иштеп чыгуу 
жана бекитүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
1-июну

1.4. Маалыматтарды ачык форматта ачыкка 
чыгаруу практикасын башка мамлекеттик 
органдарга жайылтуу 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
марты

2020-жылдын 
31-августу 

2-милдет: Ачык маалыматтар улуттук платформасын түзүү

2.1. Ачык маалыматтар порталын иштеп чыгуу Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры

2.2. Ачык маалыматтар жаатында жана 
Ачык маалыматтар порталын колдонууда 
мамлекеттик органдардын потенциалын 
жогорулатуу маселелери боюнча 
тренингдерди жана семинарларды өткөрүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
1-июлу

2.3. Порталда маалыматтарды ачыкка чыгаруу 
боюнча талаптардын мамлекеттик органдар 
тарабынан аткарылышына мониторинг 
жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу

2.4. Мамлекеттик Ачык маалыматтар 
порталынын базасында жаңы чечимдерди 
иштеп чыгуу үчүн хакатондорду өткөрүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
1-апрели

3-милдет: Ачык маалыматтар жаатындагы КР мыйзамдарын өркүндөтүү 

3.1. Жарандардын мамлекеттик органдардын 
маалыматтарына жетүү мүмкүндүгүн 
жакшыртуу максатында КР мыйзамына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө ЧУАлардын топтомун иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июлу
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Ачык маалыматтардын кыйла талап кылынган 
топтомдорун аныктоо процессине 200дөн кем эмес 
жарандык коомдун өкүлдөрүн жана ишкерлерди 
тартуу менен коомдук консультациялар өткөрүлдү

1.2. Ачык маалыматтар порталында ачыкка чыгаруу 
үчүн 200дөн кем эмес топтом тандалып алынды 

1.3. 200дөн кем эмес тандалып алынган 
маалыматтар топтомун ачык форматта ачыкка 
чыгаруу процесси боюнча мамлекеттик 
органдардын ички регламенттери бекитилди

1.4. Ачык маалыматтарды ачыкка чыгаруу 
процессине кеминде 25 мамлекеттик органдын 
тартылышы камсыз кылынды 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Төмөнкүлөр камсыз кылынган Портал иштелип 
чыкты:

- жарандык коомдун мамлекеттик органдардын 
ачык маалыматтарына жетүү мүмкүндүгү; 

- стандарттуу эмес отчеттук маалыматтарды түзүү 
үчүн талдоочулук модулга жетүү мүмкүндүгү; 

- «Кери байланыш» бөлүмү аркылуу берилген 
даттанууларга жана суроолорго мамлекеттик 
органдардын берген жоопторуна жетүү мүмкүндүгү; 

- иштеп чыгуучулардын Порталдын маалыматтар 
базасына өз ара аракеттенүү протоколу (API) 
аркылуу жетүү мүмкүндүгү.

2.2. Маалыматтарды машина менен окугудай 
түрдө ачыкка чыгарууга жооптуу мамлекеттик 
органдардын кызматкерлеринин квалификациясын 
жогорулатуу маселелери боюнча тренингдер жана 
семинарлар өткөрүлдү 

2.3. Порталдагы маалыматтарды ачыкка чыгаруу 
боюнча талаптардын аткарылышына жүргүзүлгөн 
мониторингдин отчеттору ар кварталдык негизде 
МТБМКнын расмий сайтында жайгаштырылды. 

2.4. Жарандык коом үчүн тиркемелерди иштеп 
чыгууга шарттар түзүлдү

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1. Маалыматка жетүү жаатындагы КР мыйзамына 
төмөнкүдөй негизги өзгөртүүлөр киргизилди: 

- «ачык маалыматтар», «ачык өкмөттүк 
маалыматтар» терминдеринин түшүнүктөрү 
аныкталды; 

- мамлекеттик Ачык маалыматтар порталы жөнүндө 
ченемдер киргизилди; 

- мамлекеттик органдарда маалыматтык 
системалардын бар-жогуна карабастан ачык 
маалыматтар форматында маалыматтарды ачыкка 
чыгаруу боюнча талаптар киргизилди
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Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Кеңешова Бегимай Күлчороевна

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Маалыматтык технологиялар жана байланыш 
мамлекеттик комитетинин МКТ долбоорлорун 
ишке ашыруу жана электрондук кызмат көрсөтүү 
бөлүмүнүн адиси 

Электрондук почтасы жана телефону begimai.keneshova@mail.ru 
(0312) 605046; (0312) 605040

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

2. Билим берүү системасындагы мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын 
деңгээлиндеги ачык маалыматтар 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы   
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим 
министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

2006 жана 2009-жылдар үчүн Окуучулардын билим 
алуудагы жетишкендиктерин баалоо боюнча эл 
аралык программанын маалыматтарына ылайык 
(PISA) Кыргызстан мектептеги билим берүү 
рейтингинде иликтөөгө катышкан өлкөлөрдүн 
арасынан акыркы орунду ээлеген. Мектептердин окуу 
китептери менен камсыз болушу 40%дан азды түзөт. 
Ачык жетүүдө мугалимдердин квалификациясы 
жана мамлекеттик билим берүү уюмдарынын 
имараттарынын жана курулмаларынын коопсуздугу 
тууралуу маалымат жок. Кыргыз Республикасынын 
билим берүү системасындагы олуттуу көйгөйлөрдүн 
бири болуп коррупция саналат, ал билим сапатына 
таасирин тийгизет. 2013-жылы Transparency 
International Kyrgyzstan тарабынан жүргүзүлгөн 
баалоо боюнча билим берүү системасындагы 
жылына кылынган формалдык эмес төлөмдөрдүн 
жалпы көлөмү (кирүү төгүмдөрү жана жеке сабактар 
кирбегенде) 2,2 млрд. ашуун сомду түздү. 
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Милдеттенменин сыпаттамасы Бул милдеттенменин алкагында билим берүү 
системасындагы маалыматтардын жалпы билим 
берүү уюмдарынын деңгээлинде ачык маалыматтар 
форматында ачыкка чыгарылышын камсыз кылуу 
пландаштырылат: 

- келип жаткан финансы каражаттарынын бардыгы 
жөнүндө, ошондой эле алардын сарпталышы 
тууралуу маалыматты 

- кызматкерлердин квалификациясы тууралуу 

- имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу 
тууралуу

- бардык окуу китептери жана методикалык 
материалдар жөнүндө 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жалпы билим берүү уюмдарынын ишмердүүлүгү 
тууралуу кыйла талап кылынуучу маалыматка 
кеңири жетүү мүмкүндүгүнүн камсыз кылынышы 
мектептердин натыйжалуулугуна коомдук 
мониторинг жүргүзүүгө өбөлгө түзүп, коррупциялык 
тобокелдиктерди азайтат, бул өз кезегинде 
мектептеги билим берүүнүн сапатын жогорулатат. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандардын жалпы билим 
берүү уюмдарынын финансылык жана кадрдык 
ишмердүүлүгүнө жетүү мүмкүндүгүн, ошондой эле 
активдерди башкаруудагы жана окуу китептери 
жана методикалык материалдар менен камсыз 
кылуудагы ишмердүүлүгүн жакшыртуу. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын финансы каражаттарынын келип 
түшүшү жана сарпталышы жөнүндө маалыматтарын ачыкка чыгаруу 

1.1. Билим берүүнү башкаруунун 
маалыматтык системасы (ББМС) аркылуу 
жарандардын мамлекеттик жалпы билим 
берүү уюмдарынын бюджеттик чыгымдары 
жана кирешелери жөнүндө маалыматка жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-декабры 

1.2 ББМС аркылуу жарандардын мамлекеттик 
билим берүү уюмдарынын бюджеттен 
тышкаркы чыгымдары жана кирешелери 
жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүндүгүн 
камсыз кылуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2019-жылдын 
марты

2020-жылдын 
1-майы
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2-милдет: Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын окуу китептери жана методикалык 
материалдар тууралуу маалыматтарын ачыкка чыгаруу 

2.1. ББМСга класс боюнча бөлүү аркылуу 
окуу китептери менен камсыз кылынгандыгы 
тууралуу отчеттуулукту маалыматтарды 
жылына 2 ирет жаңылоо менен 
интеграциялоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-декабры 

2.2. ББМС аркылуу жарандардын окуу 
китептери жана методикалык материалдар 
(предмет, аталышы, чыгарылган жылы, 
автору, саны) тууралуу жана мамлекеттик 
билим берүү мекемелеринин окуу 
китептери жана методикалык материалдар 
менен камсыз кылынгандыгы жөнүндө 
маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн уюштуруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-декабры 

3-милдет: Жалпы билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин квалификациясынын 
деңгээли тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгаруу 

3.1. ББМС аркылуу жарандардын 
мамлекеттик жалпы билим берүү 
уюмдарынын кызматкерлеринин 
квалификациясынын деңгээли жөнүндө, 
анын ичинде квалификациясын жогорулатуу 
курстарынан өтүшү (билими тууралуу 
маалыматтар – дипломунун №, күндүзгү 
же сырттан окуу формасы) жөнүндө 
маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн уюштуруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-сентябры

4-милдет: Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын коопсуздугу 
жөнүндө маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу 

4.1. «Мектептердин жана мектепке чейинки 
билим берүү уюмдарынын коопсуздугу» 
маалыматтык системасын (http://schooldb.
caiag.kg/index.php) ББМСга интеграциялоо

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
1-декабры

4.2. Мамлекеттик жалпы билим берүү 
уюмдарынын коопсуздугу, анын ичинде 
сейсмикалык туруктуулугу, башка 
табигый кубулуштарга туруктуулугу, окуу 
процессин уюштуруунун ченемдерине жана 
стандарттарына ылайыктыгы тууралуу 
маалыматтарды топтоону уюштуруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

Март 
2019 года

1 декабря  
2019 года
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4.3. ББМС аркылуу жарандардын 
мамлекеттик жалпы билим берүү 
уюмдарынын коопсуздугу жөнүндө 
маалыматка жетүү мүмкүндүгүн уюштуруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарынын 
кирешелери жана чыгымдары тууралуу маалымат 
коомчулук үчүн ачык маалыматтар форматында 
жеткиликтүү

1.2. Жарандардын мамлекеттик жалпы билим 
берүү уюмдарынын бюджеттен тышкаркы 
каражаттарынын келип түшүшү жана сарпталышы 
жөнүндө маалыматка ачык маалыматтар 
форматында жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынды. 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Окуу китептери жана методикалык 
материалдар жөнүндө маалыматтарды (предмет, 
аталышы, чыгарылган жылы, автору, саны) топтоо 
автоматташтырылды 

2.2. Жарандардын мамлекеттик жалпы билим 
берүү уюмдарындагы окуу китептери жана 
методикалык материалдары жөнүндө маалыматка 
ачык маалыматтар форматында жетүү мүмкүндүгү 
камсыз кылынды. 

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1. Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим 
берүү уюмдарынын кызматкерлеринин 
квалификацияларынын деңгээли жөнүндө 
маалыматка жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынды

4-күтүлүүчү натыйжа 4.1. «Мектептердин жана мектепке чейинки билим 
берүү уюмдарынын коопсуздугу» маалыматтык 
системасы ББМСга интеграцияланды

4.2. Имараттар менен курулмалардын 
коопсуздугуна коомдук мониторинг жүргүзүү 
мүмкүнчүлүгү камсыз кылынды 

4.3. Коомчулуктун мамлекеттик жалпы билим берүү 
уюмдарынын коопсуздугу тууралуу маалыматка 
жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынды

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Маматов Расул Нурамзаевич

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Маалыматтык камсыз кылуу секторунун башчысы 

Электрондук почтасы жана телефону mamatov.rasul@gmail.com
+996(777)801026

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар КР Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, КРӨгө 
караштуу Экологиялык жана техникалык 
коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
Коомдук кеңеши 
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3. Саламаттык сактоо уюмдарынын (ССУ) ишмердүүлүгү жөнүндө ачык маалыматтар 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы   
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 
министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган коомдук 
көйгөй кайсы? 

Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо 
системасы жарандар тарабынан коррупциялык 
тобокелдиктерге көбүрөөк дуушарланган 
тармактардын бири деп эсептелгени КР Улуттук 
статистикалык комитетинин маалыматтары 
менен тастыкталды, аларга ылайык 2017-жылдын 
экинчи жарым жылдыгында КР Саламаттык 
сактоо министрлиги (мындан ары - ССМ) калктын 
ишениминин индекси боюнча 14,3 балл алды, бул 
бардык мамлекеттик органдар боюнча алганда 
орточо көрсөткүчтөн 2 эседен көбүрөөк төмөн 
(http://stat.kg/ru/indeks-doveriya-naseleniya/). 
Коррупциянын жогорку деңгээли саламаттыкты 
сактоого бөлүнгөн бюджеттик каражаттарды 
колдонуунун натыйжалуулугун азайтат жана элге 
көрсөтүлө турган медициналык кызматтардын 
сапатын төмөндөтөт. 
 
Коррупциялык тобокелдиктердин (формалдуу 
эмес төлөмдөрдүн) болушунун маанилүү 
факторлорунун бири болуп бюджеттик 
каражаттардын колдонулушу жөнүндө 
маалыматтын ачык эместиги саналат. Алсак, 
ушул убакка чейин ачык жетүүдө биринчилик, 
экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээлдердеги 
саламаттыкты сактоо уюмдарында болгон 
каражаттар (финансылык, финансылык эмес, 
материалдык, адам ресурстары) жөнүндө толук 
жетиштүү маалыматты табууга мүмкүн эмес. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Бул милдеттенменин алкагында төмөндөгүлөр 
пландаштырылууда: 

- биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк 
деңгээлдериндеги 200дөй мамлекеттик 
саламаттыкты сактоо уюмдарынын бюджеттик, 
дары-дармектик маалыматтарын, финансылык 
эмес көрсөткүчтөрүн машина менен окуу 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу. 

- Саламаттык сактоо уюмдарынын 
маалыматтарынын туруктуу ачыкка 
чыгарылышын камсыз кылуу үчүн жогоруда 
көрсөтүлгөн маалыматты ачыкка чыгаруу 
регламенттерин иштеп чыгуу жана бекитүү. 

- Сапаттуу кызматтарды көрсөтүүгө жана 
натыйжаларга жетишүүгө басым жасоо менен 
саламаттыкты сактоо уюмдарынын кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн жана ишмердүүлүгүнүн 
натыйжалуулугун баалоо аспаптарын киргизүү. 
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Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандык коомдун саламаттыкты сактоо 
уюмдарынын ачык маалыматтарына жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу саламаттык сактоо 
уюмдарынын ишинин натыйжалуулугуна коомдук 
мониторингди, журналисттик иликтөөлөрдү 
жүргүзүүнү өбөлгөлөп, саламаттыкты сактоо 
жаатындагы системдүү проблемаларга терең 
талдоо жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүк түзөт жана 
коррупциялык тобокелдиктерди азайтат.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук:  Ушул милдеттенме 
саламаттык сактоо уюмдарынын бюджеттик 
маалыматтарына жана финансылык эмес 
көрсөткүчтөрүнө жетүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылууга багытталган. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо 
датасы

1-милдет: Мамлекеттик ССУлардын ишмердүүлүгү жөнүндө ачык маалыматтарды камсыз 
кылуу боюнча ченемдик-укуктук актыны иштеп чыгуу

1.1. Чыгымдар, кирешелер, кампа камдоолору 
жана финансылык эмес көрсөткүчтөр 
боюнча маалыматтарды топтоонун бизнес-
процесстеринин сыпаттамасы менен ССУнун 
ачык маалыматтарынын маалыматтык 
системасы жөнүндө жобону иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июну

2-милдет: Мамлекеттик ССУлардын чыгымдары жана кирешелери тууралуу маалыматтарды 
машина менен окугудай түрдө ачыкка чыгаруу 

2.1. КР саламаттыкты сактоо системасында 
колдонулуучу 1С бухгалтериясына 
интеграцияланган ССУнун бюджетинин 
аткарылышы боюнча маалыматтык системаны 
иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
1-сентябры

2.2. Бюджет боюнча маалыматтык системаны 
биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк 
деңгээлдердеги пилоттук ССУларга киргизүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
1-декабры 

2.3. Бардык ССУга бюджеттин аткарылышы 
боюнча маалыматтык системаны киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу
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3-милдет: Мамлекеттик ССУ ишмердүүлүгүнүн финансылык эмес көрсөткүчтөрү тууралуу 
маалыматтарды, анын ичинде дары-дармек каражаттарынын жана медициналык багыттагы 
буюмдардын кампадагы эсеби жөнүндө маалыматтарды машина менен окугудай түрдө 
ачыкка чыгаруу

3.1. ССУлардын ишмердүүлүгү тууралуу 
финансылык эмес көрсөткүчтөрдүн, анын 
ичинде ССУ дары-дармек каражаттарын жана 
медициналык багыттагы буюмдарын кампалык 
эсепке алуу жөнүндө маалыматтардын 
маалыматтык системасын кеңейтүү. 
(стационарлар үчүн ЖНК порталынын 
негизинде) 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2020-жылдын 
1-июну 

3.2. Биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк 
деңгээлдердеги пилоттук ССУларга 
ишмердүүлүктүн финансылык эмес 
көрсөткүчтөрүнүн маалыматтык системасын 
киргизүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-декабры

3.3. Бардык ССУларга ишмердүүлүктүн 
финансылык эмес көрсөткүчтөрүнүн 
маалыматтык системасын киргизүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу

4-милдет: Жарандардын мамлекеттик ССУлардын ишмердүүлүгү тууралуу маалыматка жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу 

4.1. ССМнын сайты аркылуу жарандардын 
ССУ ишмердүүлүгүнүн финансылык жана 
финансылык эмес көрсөткүчтөрүнүн 
маалыматтык системасынын маалыматтарына 
жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары-
нын чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-декабры

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. ССУ ишмердүүлүгү жөнүндө ачык 
маалыматтарды топтоо жана ачыкка чыгаруу 
боюнча жобо, анын ичинде маалыматтарды 
топтоо регламенти бекитилди. Саламаттыкты 
сактоо уюмдары тарабынан топтолуучу 
маалыматтардын майда-чүйдөсүнө чейин 
камтылган тизмеги аныкталды. 
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2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. ССУ бюджетинин аткарылышы боюнча 
1С бухгалтериядан маалыматтык системага 
ССУ бюджеттери жөнүндө маалыматтарды 
экспорттоо мүмкүнчүлүгү менен биринчилик, 
экинчилик жана үчүнчүлүк деңгээлдер үчүн ССУ 
бюджетинин аткарылышы боюнча маалыматтык 
система иштелип чыкты

2.2. Биринчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес 
ССУда, экинчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес 
ССУда жана үчүнчүлүк деңгээлиндеги 3төн кем 
эмес ССУда бюджеттин аткарылышы боюнча 
маалыматтык системага маалыматтарды 
киргизүү камсыз кылынды. 

2.3. Бардык ССУнун бюджеттери жөнүндө 
машина менен окугудай түрдө маалыматтардын 
ачыкка чыгарылышы камсыз кылынган. 

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1. Биринчилик, экинчилик жана үчүнчүлүк 
деңгээлдердеги ССУлар үчүн төмөнкүдөй 
маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча 
маалыматтык система иштелип чыкты: 

- ССУнун штаттык түзүмү; 
- ар бир нозология үчүн консультациялардын же 
дарылоонун саны;  
- дары-дармек каражаттарынын жана 
медициналык багыттагы буюмдардын 
жүгүртүлүшү; 
- башкасы

3.2. Биринчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес 
ССУда, экинчилик деңгээлиндеги 3төн кем эмес 
ССУда жана үчүнчүлүк деңгээлиндеги 3төн кем 
эмес ССУда финансылык эмес көрсөткүчтөрдүн 
маалыматтык системасына маалыматтарды 
киргизүү камсыз кылынды.  

3.3. Бардык ССУда ишмердүүлүктүн финансылык 
эмес көрсөткүчтөрү жөнүндө маалыматтарды 
ачыкка чыгаруу камсыз кылынган

4-күтүлүүчү натыйжа 4.1. Жарандардын ССУ ишмердүүлүгү 
жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу, 
ССУ ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү 
мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Станбеков Бахтияр

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Саламаттыкты сактоо министрлигине 
караштуу Электрондук саламаттык сактоо 
борборунун директорунун орун басары 

Электрондук почтасы жана телефону Sbk_84@mail.ru  
+996(552)919022

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, жумушчу 
топ

Эстебесова Батма Абибовна – «Социум» 
коомдук бирикмеси 
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4. Жарандардын 1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жетүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы   
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик каттоо кызматы

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Сталиндик доордун архивдик документтерине 
толук жетүү мүмкүндүгүнүн жоктугу куугунтукталган 
адамдардын толук тизмесин аныктоого, 
куугунтукталган жарандарды актоо процессине жана 
тарых илиминин өнүгүшүнө тоскоолдук жаратат. 

Милдеттенменин сыпаттамасы 1918-жылдан тартып 1953-жылды кошо алган 
аралыктагы архивдик маалыматтарды жашырын 
кылбай ачыктоо, УКМКнын жана ИИМдин 
ведомстволук архивдерин Архивдик агенттикке 
которуу, архивдик маалыматтарды санариптештирүү. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандар менен изилдөөчүлөр мурда жашырын 
сакталып келген архивдик маалыматтарга жетүү 
мүмкүндүгүн алышат, бул куугунтукталган адамдар 
тууралуу объективдүү маалыматтарды алууга, 
аларды актоо процессин кайта баштоого, ошондой 
эле 1918-жылдан тартып 1953-жылды кошо алган 
аралыктагы доор тууралуу объективдүү тарыхый 
маалыматтарды белгилөөгө өбөлгө түзөт. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Бул милдеттенме мурда 
жарандар үчүн жабык болгон архивдик маалыматтарга 
жетүү мүмкүндүгүнүн камсыздалышына түрткү 
берет. 

Технология жана инновациялар:  Маалыматтарды 
санариптештирүү жана Архивдик агенттиктин 
сайты аркылуу онлайн режиминде архивдик 
маалыматтарга жетүү мүмкүндүгүн уюштуруу 
аркылуу жаңы технологияларды ишке киргизүү.

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Жарандардын 1918-1953-жылдардагы архивдик документтерге жетүү мүмкүндүгүн 
камсыз кылуу 

1.1. 1918-1953-жылдардагы доордун 
архивдик документтерине жетүү мүмкүндүгү 
жаатындагы укуктук мамилелерди 
жөнгө салуучу, жарандардын архивдик 
документтерге жетүү мүмкүндүгүн 
оңойлотуучу мыйзамдарга, анын ичинде ички 
ведомстволук ченемдерге өзгөртүүлөрдү 
киргизүү

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
ноябры

2019-жылдын 
31-декабры

1.2. 1994-жылдын 27-майындагы № 1538- 
XII «Саясый жана диний ынанымы үчүн, 
социалдык, улуттук жана башка белгилери 
боюнча куугунтуктан жапа чегип, акталган 
жарандардын укуктары жана кепилдиктери 
жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
марты

2020-жылдын 
31-августу
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1.3. МККка караштуу Архивдик агенттикке өз 
алдынча мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган 
катары статусун берүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
сентябры

2020-жылдын 
31-августу

2-милдет. 1918-1953-жылдардагы архивдик документтерден ачык маалыматтар улуттук 
платформасын түзүү 

2.1. ИИМ менен УКМКнын жашыруун болбой 
ачыкталган ведомстволук материалдарын 
МККка караштуу Архивдик агенттикке 
которууну баштоо

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
апрели

2020-жылдын 
31-августу

2.2. 1918-1953-жылдардагы архивдик 
документтердин жашыруун болбой 
ачыкталган бөлүгүн санариптештирүүнү 
баштоо, онлайн режиминде архивдик 
документтерди издеп табуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыз кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
майы

2020-жылдын 
31-августу

2.3. Жашыруун болбой ачыкталган 
документтер менен куугунтукталган жана 
акталган адамдардын тизмесин жарыялоону 
баштоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2020-жылдын 
январы

2020-жылдын 
31-августу 

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Архивдик документтерди ачуу боюнча мыйзамга 
жарандардын 1918-1953-жылдардагы архивдик 
документтерге жетүү мүмкүндүгүн оңойлотуучу, 
тиешелүү аткаруу органдарынын (МКК, УКМК, ИИМ, 
ЮМ) иш-милдеттерин баяндаган өзгөртүүлөр кабыл 
алынды

1.2. Жарандардын архивдик документтерге жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуучу жана куугунтукталган 
адамдарды актоо ишин жандандыруучу Мыйзамга 
өзгөртүүлөр киргизилди 

1.3. Архивдик агенттиктин статусу өзгөртүлдү

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. ИИМдин жана УКМКнын ведомстволук 
архивдеринин жашыруун болбой ачыкталган 
материалдарынын бөлүгүн МККка караштуу 
Архивдик агенттикке сактоого которуу

2.2. Архивдик документтердин бөлүгү 
санариптештирилди, аларга МККка караштуу 
Архивдик агенттиктин издөө системасы бар сайты 
аркылуу жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынды

2.3. Жарандардын 1918-1953-жылдардагы 
жашыруун болбой ачыкталган архивдик 
документтерге жетүү мүмкүндүгүн жакшыртуу 
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Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Шаикова Алина Кавылбековна

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КРӨгө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын 
төрайымы

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)664932

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар КР Ички иштер министрлиги, КР Улуттук коопсуздук 
мамлекеттик комитети, КР Юстиция министрлиги 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Мыктар Тагаев (0773 769329, oshresearch@mail.ru)
«Интербилим» эл аралык борбору (0553602375, 
interbilim@gmail.com)
«Прецедент» КФ (0550999807, toktakunov@gmail.com)
«Эсимде» изилдөө тобу (0555507796)

5. Калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишениминин деңгээлин 
эсептөө

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык 
комитети 

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Бишкек жана Ош шаарларын албаганда, азыркы 
учурда эсептелип жаткан мамлекеттик башкаруу 
органдарына болгон калктын ишениминин индекси 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 
камтыган эмес. Ошентип, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын өз ишинде жарандардын 
муктаждыктарын эске алууга жана өз ишмердүүлүгүн 
натыйжалуу аткарууга түрткү берүүчү себептери аз. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Калктын ишениминин индексин эсептөө боюнча 
жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөр иштелип чыгат 
жана бекитилет жана өлкөнүн бардык облустарында 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 
карата калктын ишениминин индексин пилоттук 
эсептөө жүргүзүлөт. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?

Жарандар алардын ишинин натыйжалары тууралуу 
өздөрүнүн пикирин билдирүү аркылуу жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө 
таасир этүүдө көбүрөөк мүмкүнчүлүккө ээ болушат. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Жарандардын катышуусу:  Жарандар жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүн 
баалоого тартылышат. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо 
датасы

1-милдет: Калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишениминин 
деңгээлин эсептөө 
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1.1. Калктын КР мамлекеттик аткаруу 
бийлик органдарынын жана ЖӨБОлордун 
ишмердүүлүгүнө болгон ишениминин индекси 
жөнүндө жобонун жаңы редакциясын иштеп 
чыгуу жана бекитүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
ноябры

2019-жылдын 
1 ноябры

1.2. КРнын облустарынын бардыгында 
калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ишмердүүлүгүнө болгон 
ишениминин индексинин маанилерине 
пилоттук эсептөө жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020 -жылдын 
31-августу

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. КР Өкмөтү тарабынан Калктын КР мамлекеттик 
аткаруу бийлик органдарынын жана ЖӨБОлордун 
ишмердүүлүгүнө карата ишениминин индекси 
жөнүндө жобо бекитилди

1.2. Калктын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын ишмердүүлүгүнө болгон ишениминин 
индекси жаңы Жобого ылайык аныкталды

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Султанов Акылбек Шакирович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Улуттук статистикалык комитетинин төрагасы 

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)626084, nsc_mail@stat.kg   

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттиги 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Өнүктүрүү саясат институту» мекемеси
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5.2. БИЙЛИК БУТАКТАРЫ

5.2.1. СОТ АЧЫКТЫГЫ

6. Сот актыларынын мамлекеттик реестрин модернизациялоо 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы 
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган КР Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин 
алдындагы «Адилет сот» маалыматтык 
технологиялар боюнча мекемеси (МТМ) 

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Укук үстөмдүгүнүн жоктугу Кыргыз Республикасы 
үчүн негизги проблемалардын бири болуп саналат. 
Сот системасынын таасирдүү эместигинин жана 
андагы коррупциянын себептеринин бири болуп 
коомчулуктун сот актыларына жана материалдарына 
жетүү мүмкүндүгүнүн начар камсыз болушу саналат. 
Сот актыларын жарыялоо үчүн болгон сайттын (www.
act.sot.kg) бир катар олуттуу кемчиликтери бар. Сот 
актыларынын бардыгы эле жарыялана бербейт, 
сот актыларын жарыялоого таасирин тийгизген 
факторлор бар, анын ичинде адам фактору да орун 
алган. Материалдык жана процессуалдык укуктун 
колдонулган ченемдери боюнча сот актыларына 
тандоо кылууга мүмкүндүк берүүчү издөө системасы 
жок. Ошондой эле издеп жаткан адам контексттик 
издөөнү, б.а сот актыларынын текстиндеги 
негизги сөздөр менен издөөнү жүргүзө албайт, бул 
сот практикасына талдоо жүргүзүүгө жана аны 
жалпылоого мүмкүндүк түзбөйт.  

Милдеттенменин сыпаттамасы Сот актыларынын сайты модернизацияланат, 
сот актыларынын жарыяланышы адам фактору 
катышпастан автоматтык режимде жүргүзүлөт. 
Системага негизги сөздөр боюнча контексттик издөө 
кошумчаланат, бул керектүү актыны тезирээк издеп 
табууга жана окшош сот актыларын жалпылоого 
өбөлгө түзөт. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?

Сунушталып жаткан демилге жарандардын сот 
актыларына жетүү мүмкүндүгү, ошондой эле 
иштердин айрым категориялары боюнча сот 
актыларын ыкчам издөө жана сот практикасын 
талдоо жана жалпылоо мүмкүнчүлүгү болушу 
аркылуу сот системасынын ачыктыгын жана 
айкындуулугун жогорулатууга мүмкүндүк түзөт.

Жарандардын сот актыларынын тексттерине жетүү 
мүмкүндүгү сот актыларына мониторинг жүргүзүү 
мүмкүнчүлүгүн кыйла жогорулатып, сот практикасын 
ушул сыяктуу иштер менен салыштырууга өбөлгө 
түзөт, ар кандай сот практикасын ачып көрсөтөт. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандар үчүн сот 
актыларынын ачыктыгын жана жеткиликтүүлүгүн 
камсыз кылуу. 
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Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Сот актыларын автоматташтыруу жана жарыялоо системасын жакшыртуу 

1.1. Сот актыларын автоматташтыруу жана 
жарыялоо системасы үчүн колдонуучулук 
жана сервердик тиркемелерди иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июну

1.2. Сот актыларын автоматташтыруу жана 
жарыялоо боюнча программалык чечимдин 
пилоттук ишке киргизилишин жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
июну

2019-жылдын 
1-октябры

1.3. Сот актыларын автоматташтыруу жана 
жарыялоо боюнча программалык чечимди 
КРнын бардык сотторуна киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
ноябры

2020-жылдын 
1-январы

2-милдет: Сот актыларын деперсонификациялоонун электрондук системасын жакшыртуу

2.1. Сот актыларын 
деперсонификациялоонун модулун иштеп 
чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
июну

2020-жылдын 
31-августу

3-милдет: Сот актыларын издөө системасын жакшыртуу

3.1. Сот актыларын негизги сөздөр 
боюнча контексттик издөө жана сот 
актыларын түзүү боюнча адистештирилген 
программалык камсыздоого интеграциялоо 
үчүн сот актыларын жарыялоо боюнча 
адистештирилген www.act.sot.kg сайтын 
модернизациялоону жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июну
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Сот актыларын автоматташтыруу жана 
жарыялоо үчүн колдонуучулук жана сервердик 
тиркемелер иштелип чыкты

1.2. Айрым соттордо сот актыларын 
автоматташтыруу жана жарыялоо боюнча 
программалык чечимди пилоттук тестирлөө 
жүргүзүлдү 

1.3. Сайтта сот актыларын автоматтык түрдө 
жарыялоо боюнча адам фактору орун албаган 
программалык чечим киргизилди 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Сот актыларын автоматтык түрдө 
деперсонификациялоо системасы түзүлдү 

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1 Сот актыларын негизги сөздөр боюнча издөө 
системасы түзүлдү 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Раимбаев Нуркан Мусаевич

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Жогорку сот, маалыматташтыруу секторунун 
башчысы 

Электрондук почтасы жана телефону infodep@sot.kg
 + 996 (554) 317 165 

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар Адилет Сот – директору Юрьев Александр 
Александрович (+996 (709) 264335)

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Прецедент өнөктөштүк тобу: Эралиев Эдиль (+996 
(557) 494937); “Коомдук талдоо жүргүзүү институту” 
коомдук бирикмеси: Карасартова Рита (+996 (707) 
620484, +996 (554) 620484,  
karasartovar@gmail.com, koom.kg@gmail.com) 
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5.2.2. МЫЙЗАМ ЧЫГАРУУ АЧЫКТЫГЫ

АЧЫК ПАРЛАМЕНТТИ КУРУУ БОЮНЧА ИШ-АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ
1. МААЛЫМАТКА ЖЕТҮҮ

7. Жарандарды мыйзам долбоорлорун талкуулоого тартуу механизмдерин тутумдаштыруу 
жана өркүндөтүү 

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы 
2019-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-июлу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

Милдеттенменин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме алына турган коомдук 
көйгөй кайсы? 

2009-жылдын 20-июлундагы № 241 “Ченемдик 
укуктук актылар жөнүндө” КР Мыйзамында 
ченемдик укуктук актылардын (ЧУА) 
долбоорлорун коомдук талкуудан өткөрүү боюнча 
талаптар каралган. Практика көрсөткөндөй, 
Мыйзамдын коомдук талкууларды өткөрүү 
жөнүндөгү жоболору натыйжасыз болуп саналат 
жана төмөнкү себептерден улам жарандардын 
мыйзамдык процесске реалдуу катышуусун 
камсыздай албайт: 
- Ченемдик актыларды чыгаруу ишмердиги коом 
алдында ачык пландалбайт;
- Эрежелерде мыйзам чыгаруунун алгачкы 
стадияларында альтернативдүү варианттарды 
карап, жөнгө салуу ыкмаларын сунуштоо 
каралган эмес;
- Кызыкдар болгон тараптарга кабарлоо 
механизми жок, буга байланыштуу жарандар 
аларды кызыктырган ЧУА долбоорлору боюнча 
маалыматтарды издөөгө чоң чыгым жумшашат;
- Кызыкдар тараптардын комментарийлерине 
жооп кайтаруунун ачык-айкын механизми жок;
- ЧУАны коомдук талкуулоону өткөрүү принцибин 
бекемдеген бирдиктүү жол-жоболор жок.

Милдеттенменин баяндалышы Жарандардын мыйзам чыгаруу процессине 
реалдуу катышуусун камсыздоо үчүн 
коомдук талкууларды өткөрүү жол-жоболору 
өркүндөтүлөт, бул, өз кезегинде, кабыл алынып 
жаткан мыйзамдардын жана башка ченемдик-
укуктук актылардын сапатынын жакшырышына 
алып келет. 

Бардык иштелип чыгып жаткан ЧУАлардын 
долбоорлору үчүн бирдиктүү портал түзүлүп, 
Кыргыз Республикасынын жарандары 
комментарий беришине мүмкүнчүлүк жаралат.  

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кандайча көмөкчү болот? 

ЧУА долбоорлорун коомдук талкуулоонун 
бирдиктүү порталы жарандарга пландалып 
жаткан ЧУАлар жөнүндө өз убагында маалымат 
алуу жеткиликтүү болушун камсыздап, кайра 
байланышуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. 
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Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет?

Ачык-айкындык: Жарандардын мыйзам чыгаруу 
процессине таасир этүү мүмкүнчүлүгү 

Жарандардын катышуусу: Жарандардын 
ЧУА долбоорлорун жана мамлекеттик 
программаларды талкуулоого катышуусун 
регламенттөө

Кошумча маалымат “2018-2020-жылдарга карата Кыргыз 
Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук 
стратегиясы” долбоору “санариптик коомду”, 
жарандарды катыштырууну жана маалыматка 
жетүүнү камсыздоо үчүн зарыл болгон шарттарды 
түзүүнү карайт. 
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/6015_
proekt_nacionalnoy_strategii_razvitiya_kirgizskoy_
respubliki_na_2018_2040_godi_ 

Өлчөнүүчү жыйынтыктарга ээ иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы

Башталган  
датасы 

Аяктаган  
датасы 

1-милдет. Жарандарды мыйзам долбоорлорун талкуулоого тартуу механизмин 
тутумдаштыруу жана өркүндөтүү үчүн мыйзамдарга түзөтүүлөрдү иштеп чыгуу

Күтүлгөн жыйынтыктар:
«КР Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө”  
жана «КР ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 
КР Мыйзамдарында мыйзам долбоорлорун 
коомдук талкуулоону уюштуруунун жана 
өткөрүүнүн тыкыр тартиби баяндалган: 
- коомдук талкууларды өткөрүүнүн форматы 
такталган;
- жыйындардын минималдуу саны жана 
угуулар өтө турган жерлердин саны, ошондой 
эле жарандар үчүн кайра байланышуунун 
формалары (сайт аркылуу сурамжылоо, 
жыйындар учурунда анкеталарды таратуу) 
көрсөтүлгөн;
- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун 
коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында 
мыйзам долбоорлоруна жүргүзүлгөн 
экспертизалар боюнча корутундулар милдеттүү 
түрдө жарыяланат;
- коомдук талкуулардын жүрүшүндө алынган 
сунуштамалар менен комментарийлер (коомдук 
талкуулардын форматы кандай экенине 
карабастан – кереге кеңештер учурунда келип 
түшкөн, жарандардын мыйзам демилгелөө 
субъектилерине кайрылуу формасындагы, 
коомдук талкуулардын атайын порталы аркылуу 
алынгандар ж.б.) сунуштарды четке кагуунун 
себептерин (эгер сунуш четке кагылса) негиздөө 
менен таблица түрүндө толтурулуп, мыйзам 
долбооруна маалымкат-негиздеме менен бирге 
тиркелип коюлат. 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

01.08.2019 01.01.2020

2-милдет. Мыйзам долбоорлорун онлайн режиминде коомдук талкуулоо мүмкүнчүлүгүн 
камсыздаган бирдиктүү порталды түзүү.
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Күтүлгөн жыйынтыктар:
Төмөнкүдөй мүмкүнчүлүктөрү бар коомдук 
талкуулардын бирдиктүү порталы түзүлгөн:
- жарандар ЧУА долбоорлоруна коом алдында 
ачык-айкын комментарий бере алышат, ал эми 
ЧУА долбоорлорун демилгелеген субъектилер 
келип түшкөн комментарийлер менен 
сунуштарга коом алдында ачык-айкын жооп 
бериши керек. 
- жарандар өздөрүн кызыктырган темаларга 
жазыла алат (мисалы, жаран мамлекеттик 
жөлөкпулдар тууралуу маселеге кызыкса, 
“жөлөкпул” деген сөз колдонулган каалагандай 
ченемдик укуктук акты демилгеленген учурда 
портал аркылуу электрондук маалымдоо алат). 
- ЧУАны кабыл алуу тарыхы бардык коштоочу 
документтер менен биргеликте мөөнөтсүз 
сакталат.  

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

01.07.2019 31.12.2019

Байланышуу маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдагы жооптуу 
адамдын аты-жөнү 

Касымалиева Аида – Парламенттин вице-
спикери

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 
түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку 
Кеңештин регламенти боюнча комитети 

Электрондук почтасы жана телефону amanov.suerbek@gmail.com, +996 312 638783

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар 

Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлиги, Кыргыз Республикасынын 
Маалыматтык технологиялар жана байланыш 
мамлекеттик комитети

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ

Аида Рустемова, East West Management Institute 

2. ЖАРАНДАРДЫ ТАРТУУ 
8.1. КР ЖК менен жарандык коомдун ортосунда диалог куруу 

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы 
2019-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 30-июну

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши

Милдеттенмени баяндоо

Ага карата милдеттенме алына турган коомдук 
көйгөй кайсы?

Азыркы тапта жарандык коом менен КР ЖКнын 
өз ара иштешүүсү толук кандуу эмес, жагдайга 
жараша жана жарандык коомдун демилгеси 
менен гана жүргүзүлүүдө. 

Милдеттенменин баяндалышы 1. Жогорку Кеңештин ар кайсы топтор менен өз 
ара иштешүүсүнүн колдонуудагы аянтчаларын 
инвентаризациялоо (жарандык коом, бизнес-
коомчулук ж.б.).
2. “КР Жогорку Кеңешинин Регламенти 
жөнүндө” КР Мыйзамын иштеп чыгуу жана 
кабыл алуу.
3. Коомдук эксперттик аянтчалардын 
жоболорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу
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Милдеттенме коомдук көйгөйдү чечүүгө кандайча 
көмөктөшө алат? 

Жарандык коомдун өз ара иштешүү топтору 
менен механизмдери жөнүндө маалыматы бар 
жана ал ушул механизмдерди колдоно алат.  
Ал эми алар жок болгон же натыйжалуу эмес 
болгон учурларда – жаңы механизмдерди же 
өркүндөтүүнү сунуштай алат.

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Отчет берип туруу, жарандарды тартуу 

Кошумча маалымат 

Өлчөнүүчү жыйынтыктарга ээ иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы

Аяктаган 
датасы 

1-милдет. Жогорку Кеңештин ар кайсы топтор менен өз ара иштешүүсүнүн колдонуудагы 
аянтчаларын инвентаризациялоо (жарандык коом, бизнес-коомчулук ж.б.)

Күтүлгөн жыйынтыктар:
Инвентаризациянын жыйынтыктары боюнча 
талдоо жана сунуштамалар 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

01.09.2019 01.10.2019

- маалымат топтоонун жыйынтыктарын парламент 
алдында презентациялоо – талкуулоо, пикир 
алмашуу, кошумча иштеп чыгуу.

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.10.2019 30.10.2019

2-маселе. “КР Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

КР Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” КР 
Мыйзамына Жогорку Кеңештин жарандык коомдун 
өкүлдөрү менен жылына жолугушуп туруусун 
караган өзгөртүүлөрдү киргизүү.

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин кара-
жаттары 

01.11.2019 01.06.2020

3. Коомдук эксперттик аянтчалардын жоболорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу 

Жогорку Кеңештин комитеттеринин жарандык коом 
жана эксперттер менен туруктуу өз ара иштешүү 
жана диалог механизмин түзүү:
1) өз ара иштешүү форматы иштелип чыккан жана 
кабыл алынган;
2) Жогорку Кеңештин комитеттеринин алдында 
өз ара иштешүү механизмдери иштейт, алар 
депутаттык корпуска парламенттик функцияларды 
жүзөгө ашыруунун алкагында эксперттик 
корутундулар менен коомчулуктун ой-пикирин 
алууга мүмкүнчүлүк берет;

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин кара-
жаттары

01.11.2019 30.06.2020

Байланышуу маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдагы жооптуу 
адамдын аты-жөнү

Касымалиева Аида – Парламенттин вице-
спикери

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 
түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку 
Кеңештин регламенти боюнча комитети 

Электрондук почтасы жана телефону amanov.suerbek@gmail.com, +996 312 638783

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик органдар КР ЖК Аппараты, комитет, фракциялар ж.б.

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, жумушчу 
топ 

Ачык Парламенттеги Уюмдар 
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8.2. Жарандык коомдун Жогорку Кеңештин парламенттин алдында отчет берип туруучу 
мамлекеттик органдардын мыйзамдарды, программаларды аткаруусун жана ишмердүүлүгүн 

баалоо процесстерине катышуу практикасын ишке киргизүү 

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы  
2019-жылдын 1-апрели – 2019-жылдын 30-ноябры  

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

Милдеттенменин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме алына турган коомдук 
көйгөй кайсы? 

ЖКнын негизги функцияларынын бири – 
парламенттик көзөмөлдү жүзөгө ашыруу, анын 
ичинде ЖК кабыл алган мыйзамдар менен 
чечимдердин аткарылышына көзөмөл кылуу 
болуп саналат. Антсе да ЖКда мыйзамдардын 
аткарылышына мониторинг кылуу жана баалоо 
жол-жоболору менен усулдугу жок болуп саналат.  

Милдеттенменин баяндалышы Жарандык коомдун Жогорку Кеңештин 
парламенттин алдында отчет берип туруучу 
мамлекеттик органдардын мыйзамдарды, 
программаларды аткаруусун жана ишмердүүлүгүн 
баалоо процесстерине катышуу практикасын ишке 
киргизүү 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кандайча көмөкчү боло алат? 

ЖК ишмердигине мониторинг жана баалоо 
усулдуктарын кабыл алуу кабыл алынган 
мыйзам актыларынын аткарылуу деңгээлин 
талдап, ошондой эле тигил же бул мыйзамдын 
кабыл алынышы коомдук турмуштун тигил же 
бул чөйрөсүндөгү жагдайга кандайча таасир 
эткендигин, укук колдонуу практикасындагы 
көйгөйлөрдү, мыйзам коомдук мамилелерди 
канчалык деңгээлде натыйжалуу жөнгө салып 
жаткандыгын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Парламенттик көзөмөлдүн күчөшү 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Жарандарды тартуу, отчет берип туруу 

Кошумча маалымат Эксперттер тобу усулдуктардын долбоорлорун 
даярдап койгон. Алар эки комитетте 
апробациядан өтүп, ЖКга сунушталган

Өлчөнүүчү жыйынтыктары бар иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

Аяктаган 
датасы 

1-милдет. Жогорку Кеңештин мыйзамдардын, Жогорку Кеңештин чечимдеринин, мамлекеттик 
программалардын аткарылышын жана парламентке отчет берип туруучу мамлекеттик 
органдарды баалоо усулдугун жарандык коомдун ролун чагылдыруу менен иштеп 
чыгуу жана кабыл алуу (усулдуктар иштелип чыккан жана КР ЖКнын эки комитетинде 
апробациядан өткөн).

Жогорку Кеңештин мыйзамдардын, Жогорку 
Кеңештин чечимдеринин, мамлекеттик 
программалардын аткарылышын жана 
парламентке отчет берип туруучу мамлекеттик 
органдарды баалоо усулдугу жарандык 
коомдун ролун чагылдыруу менен иштелип 
чыккан жана кабыл алынган;

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
октябры

2-милдет. КР ЖКнын Конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде усулдуктардын 
долбоорлорун талкуулоо жана макулдашуу, Усулдуктарды бекитүү жөнүндө токтомдун 
долбоорун КР ЖКнын пленардык отурумуна алып чыгуу
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Макулдашылган жана кабыл алынган 
усулдуктар 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2019-жылдын 
сентябры

2019-жылдын 
октябры

3-милдет. КР ЖКга отчет берип туруучу мамлекеттик органдардын ишмердиги жөнүндө 
жарандык коом тарабынан альтернативдик отчетторду/баяндамаларды берүү практикасын 
ишке киргизүү: 
КР ЖКнын жарандык коом жана эксперттик уюмдар тарабынан альтернативдик отчеттор 
жөнүндө чечиминин (токтомунун) долбоорун даярдоо 

Парламентке отчет берип туруучу мамлекеттик 
органдардын ишмердиги жөнүндө жарандык 
коом тарабынан альтернативдүү (көз 
карандысыз) отчетторду берүү практикасы 
ишке киргизилген 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

2019-жылдын 
сентябры

2019-жылдын 
ноябры

Байланышуу маалыматы 

Аткаруучу мамлекеттик органдын жооптуу 
адамынын аты-жөнү 

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 
түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку 
Кеңештин регламенти боюнча комитети

Электрондук почта жана телефон

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу сектор, көп 
тараптуу уюмдар, жумушчу топ

Ачык Парламент боюнча ЖТ, “Жарандык союз” 
АК, Балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын 
илгерилетүү боюнча КЭУ Ассоциациясы

8.3. Жогорку Кеңештин жергиликтүү жамааттар менен өз ара иштешүүсүн жана диалогун 
бекемдөө 

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы    
2019-жылдын 1-августу – 2020-жылдын 31-сентябры

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

Милдеттенменин баяндалышы 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кандайча көмөкчү боло алат?

КР ЖК, коомдун бардык катмарынын өкүлү болуу 
менен, бир эле убакта өлкөнүн бардык жергиликтүү 
жамааттарынын өкүлү да болуп саналат. 
Анткен менен КРде жергиликтүү жамааттардын 
кызыкчылыктарын башка кызыкчылыктар менен 
макулдашууну камсыздоо үчүн формалдашкан 
жана натыйжалуу механизмдер иштелип чыккан 
эмес.   
Жергиликтүү жамааттар менен жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын пландалган 
мыйзамдык чечимдерге карата кызыкчылыктар тең 
салмактуулугун талкуулоо үчүн КР ЖК менен түз 
байланышуу каналы жок. 
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Милдеттенменин баяндалышы Жергиликтүү жамаат менен ЖӨБ органдарынын 
КР ЖК менен өз ара иштешүүсүнүн натыйжалуу 
механизмдерин түзүү, бул ЧУАларды кабыл 
алууда алардын кызыкчылыктарын эске алууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кандайча көмөктөшө алат? 

КР Жогорку Кеңешине жергиликтүү жамааттардын 
керектөөлөрү менен кызыкчылыктарын берүү 
механизмдерин түзүү КР ЖКнын отчет берип 
туруусун күчөтүүгө мүмкүнчүлүк берет, анткени КР 
ЖК тийиштүү саясий чечимдерди (ЧУА) кабыл алууда  
жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктарын эске 
ала турган болот, ошондой эле ЖӨБ органдарынын 
жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктарына 
байланышкан мыйзам долбоорлорун талкуулоо 
процессинде ЖК менен диалогго натыйжалуу 
катышуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзөт. 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Жарандардын катышуусу:
Жергиликтүү жамааттардын жана ЖӨБ 
органдарынын алардын кызыкчылыктарына 
тиешеси бар улуттук стратегиялык документтердин 
жана ЧУАнын айрым долбоорлорун талкуулоого 
активдүү катышуусу камсыздалат. 

Кошумча маалымат

Өлчөнүүчү жыйынтыктарга ээ иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

Аяктаган 
датасы 

1-милдет. КР Жогорку Кеңешине жергиликтүү жамааттардын керектөөлөрү менен 
кызыкчылыктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (ЖӨБ Союзу) аркылуу 
берүү механизмин түзүү: механизмдерди, анын ичинде туруктуу негизде жолугушууларды 
ж.б. иштеп чыгуу жана пилоттук түрдө колдонуп көрүү 

1.1. Жергиликтүү жамааттар менен 
ЖӨБ органдарынын КР ЖК менен 
өз ара иштешүүсүнүн колдонуудагы 
механизмдеринин натыйжалуулугун жана 
колдонууга ылайыктуулугун аныктоо 
максатында мыйзамдарга тыкыр талдоо 
жүргүзүү, ошондой эле жергиликтүү жамааттар 
менен ЖӨБ органдарынын КР ЖК менен өз 
ара иштешүү механизмдеринин мүмкүн болгон 
варианттарын иштеп чыгуу. 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.08.2019 30.08.2019

1.2. Жергиликтүү жамааттар менен ЖӨБ 
органдарынын КР ЖК менен өз ара 
иштешүүсүнүн артыкчылыктуу механизмдерин 
тандап алуу жана аныктоо (колдонуудагы жана 
сунушталган)

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.09.2019 30.09.2019

1.3. Жергиликтүү жамааттар менен ЖӨБ 
органдарынын КР ЖК менен өз ара 
иштешүүсүнүн механизмдерин кызыкдар 
тараптар менен талкуулоо (КР ЖК, КР Өкмөтү, 
маморгандар, ЖӨБО, эксперттик жамаат)

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.09.2019 30.09.2019

1.4. Жергиликтүү жамааттар менен ЖӨБ 
органдарынын КР ЖК менен өз ара иштешүүсүнүн 
сунушталып жаткан механизмдерин бекемдөө, 
колдонуудагы механизмдерди жакшыртуу 
максатында КР мыйзамдарына өзгөртүүлөр менен 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө ЧУА топтомун 
(КР ЖК Регламенти, ЧУА жөнүндө Мыйзам, ЖӨБ 
жөнүндө мыйзам ж.б.) иштеп чыгуу. 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.10.2019 30.10.2019
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2-милдет. ЖӨБ Союзу тарабынан КР ЖКга мыйзамдардын ЖӨБ органдарына тийгизген 
таасири жөнүндө туруктуу баяндамасын иштеп чыгуу жана сунуштоо 

1.1. Мыйзамдардын ЖӨБ органдарына таасири 
жөнүндө баяндаманын Усулдугун, макамын, 
ошондой эле индикаторун иштеп чыгуу 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.08.2019 30.08.2019

1.2. Кызыкдар тараптар менен иштелип 
чыккан Усулдукту, мыйзамдардын ЖӨБ 
органдарына таасири жөнүндө баяндаманын 
макамын, ошондой эле индикаторлорду 
талкуулоо (КР ЖК, КР Өкмөтү, маморгандар, 
ЖӨБО, эксперттик жамаат)

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.09.2019 30.09.2019

1.3. Зарыл болгон маалыматты топтоо, 
жумушчу топту түзүү, суроо-талаптарды 
багыттоо 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.09.2019 30.09.2019

1.4. Баяндаманын текстин даярдоо, КР ЖКга 
сунуштоо

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

01.10.2019 30.10.2019

1.5. КР ЖК Баяндаманы көзөмөлдөө 
функциясын жакшыртуу үчүн колдонот 

Республикалык 
бюджеттин кара-
жаттары 

Туруктуу негизде 

Байланышуу маалыматы 

Аткаруучу мамлекеттик органдын атынан 
жооптуу адамдын аты-жөнү

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 
түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку 
Кеңештин регламенти боюнча комитети

Электрондук почта жана телефон

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар

КР Жогорку Кеңешинин социалдык комитети, 
агрардык комитети, КР ЖК ИИБ, ЖӨБЭММА 

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу, Өнүгүү 
саясаты институту, Westminster Foundation for 
Democracy

8.4. Жарандарды ЖК имаратына киргизүү жана экскурсияларды уюштуруу жол-жоболорун 
жөнөкөйлөтүү

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган даталары  
01.09.2019 -30.06.2020

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

Милдеттенменин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме кабыл алынган 
коомдук көйгөй кайсы?

ЖК Регламентине шайкеш “Жарандар менен 
юридикалык жактардын өкүлдөрүнүн КР ЖКнын 
жана анын органдарынын отурумдарына катышуу 
тартиби жөнүндө”; “КР ЖКга караштуу имараттарды, 
курулмаларды, кызматтык турак-жайларды жана 
аймактарды пайдалануу жөнүндө”; «Өткөрүү 
режими жөнүндө» жоболор иштелип чыгып, кабыл 
алынганы менен жарандардын бул жоболор жөнүндө 
маалыматка жетүү маселеси (Регламент, 145-берене) 
жана жарандарды ЖК имаратына киргизүү маселеси 
татаал жана келген адамдар үчүн ачык-айрым эмес 
бойдон калууда;
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Милдеттенменин баяндалышы Жарандарды имаратка киргизүү жол-жоболорунун 
кыскача баяндалышын иштеп чыгуу, анда ар бир 
топтогу келүүчүлөргө так талаптар коюлуп, ушул 
документтер ЖК сайтына жайгаштырылып, ошондой 
эле www.kenesh.kg сайтында ЖК отурумдарына 
катышууга жана ЖК имаратына депутатка жолугуу 
үчүн кирүүгө онлайн режиминде арыз кабыл алуу 
боюнча опция киргизилип, жоопту электрондук 
почтасына же телефонуна СМС катары алуу 
мүмкүнчүлүгү каралышы керек. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн 
чечилишине кандайча көмөктөшө алат? 

ЖК имаратына келүүчүлөр кантип, кандай түрдө жана 
кандай жол-жоболордун негизинде парламенттин 
имаратына кире ала тургандыгы жөнүндө так 
маалымат алышат жана отурумдарга катышууга 
онлайн режиминде арыз берүүгө мүмкүнчүлүгү 
болуп, бул жарандардын парламент менен өз ара 
иштешүүсүн жогорулатып, мунун натыйжасында 
парламенттин ишмердигинин сапаты жогорулайт. 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет?

Анткени бул парламенттин ишмердигинин ачык-
айкындуулугуна, парламенттин отчет берип туруу 
деңгээлин жогорулатууга жана жарандарды 
парламенттин ишине кеңири катыштырууга алып 
келет.

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

01.09.2019

Аяктаган  
датасы  

30.06.2020

1-милдет. Жарандарды Жогорку Кеңештин имаратына киргизүү (пленардык отурум, 
депутаттын кабыл алуусу, экскурсия)  боюнча колдонуудагы жоболорду талдоону жүргүзүү 
жана жарандык коом менен талкуулоо.

Жарандарды Жогорку Кеңештин имаратына 
киргизүү (пленардык отурум, депутаттын 
кабыл алуусу, экскурсия)  боюнча 
колдонуудагы жоболорду талдоо

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

01.09.2019 01.10.2019

Ачык Парламент боюнча жумушчу 
топтун отурумунда жарандык коом менен 
талкууланган

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

 Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.10.2019 01.11.2019

2-милдет. Жарандарды КР ЖКга (пленардык отурум, депутаттын кабыл алуусу, экскурсия) 
киргизүү жөнүндө иштелип чыккан жана бекитилген жобо, мында Жогорку Кеңештин сайтына 
катталуу аркылуу жана автоматтык түрдө кирүүгө уруксат алуу мүмкүнчүлүктөрү каралган.  

Жарандарды КР ЖКга (пленардык отурум, 
депутаттын кабыл алуусу, экскурсия) 
киргизүү жөнүндө иштелип чыккан жана 
бекитилген жобо, мында Жогорку Кеңештин 
сайтына катталуу аркылуу жана автоматтык 
түрдө кирүүгө уруксат алуу мүмкүнчүлүктөрү 
каралган.

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.11.2019 01.02.2020
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Парламенттин сайтына жайгаштыруу үчүн 
жобонун кыскача версиясы даярдалган 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.02.2020 20.02.2020

Парламенттин сайтында парламенттин 
сайтына жайгаштыруу үчүн жоболор 
жарыяланган.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.03.2020 30.03.2020

Парламенттин сайтында кошумча опция 
иштелип чыккан, ал сайтка кирген 
адамдарга онлайн режиминде арыз берип, 
почтасына жооп же телефонуна СМС 
алуусуна мүмкүнчүлүк берет. 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.02.2020 01.08.2020

3-милдет. Жогорку Кеңештин имаратында жарандар жана чет элдик жарандар үчүн 
экскурсияларды өткөрүү жол-жоболорун иштеп чыгуу 

Жогорку Кеңештин имаратында 
жарандар жана чет элдик жарандар үчүн 
экскурсияларды өткөрүү жол-жоболору 
иштелип чыккан

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.02.2020 01.04.2020

Экскурсияларды өткөрүү жөнүндө маалымат 
парламенттин сайтына жайгаштырылган

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

01.04.2020 01.05.2020

Байланышуу маалыматы 

Аткаруучу мамлекеттик органдын атынан 
жооптуу адамдын аты-жөнү

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, 
сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин 
регламенти боюнча комитети

Электрондук почта жана телефон

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар

КР Маданият жана маалымат министрлиги, Тарых 
музейи 

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ 

“Коомдук талдоо институту” АК, Карасартова Рита, 
«Регионалистика жана өнүгүү борбору» мекемеси 
Мусаева Айжан
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3. ОТЧЕТ БЕРИП ТУРУУ 
9.1. Парламенттин калк алдындагы отчет берип туруусун өркүндөтүү жана бир жылга карата 

пландалган иш-чаралар жөнүндө маалымдоону жакшыртуу (фракциялар жана комитеттер 
боюнча)

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган даталары 
сентябрь 2019 – сентябрь 2020

Жооптуу мамлекеттик орган КР Жогорку Кеңешинин Аппараты 

Милдеттенменин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме кабыл алынган 
коомдук көйгөй кайсы? 

КР ЖКда ушул кезге чейин кайсы маалымат (мыйзам 
тарабынан корголгон маалыматка тиешеси жок 
болгон) милдеттүү түрдө жарыяланышы керектигин 
регламенттеген ЧУА жок. Бул парламент кайсы 
маалыматты же документти жарыялаш керектигин өз 
алдынча эле чече алган жагдайды жаратууда. 

Милдеттенменин баяндалышы Парламенттин калк алдында отчет берип туруусун 
өркүндөтүү жана бир жылга пландалган иш-чаралар 
жөнүндө маалымдоону жакшыртуу (фракциялар жана 
комитеттер боюнча).

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн 
чечилишине кандайча көмөктөшө алат?

Жарандардын маалыматка жетүүгө болгон укугун 
жүзөгө ашыруу 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Анткени бул жарандардын маалыматка жетүүгө болгон 
укугуна көмөктөшөт

Кошумча маалымат 

Өлчөнүүчү жыйынтыктарга ээ иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

Аяктаган 
датасы 

1-милдет. Талдоо жүргүзүү үчүн кызыкдар болгон тараптардын ичинен (ЖКУ, эксперттик 
коомчулук, мамлекеттик органдар, эл аралык уюмдар) эксперттер тобун (ЭТ) түзүү 

Талдоо жүргүзүү үчүн кызыкдар болгон 
тараптардын ичинен (ЖКУ, эксперттик 
коомчулук, мамлекеттик органдар, эл 
аралык уюмдар) эксперттер тобу (ЭТ) 
түзүлгөн

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2019-жылдын 
сентябры

2019-жылдын 
сентябры

2-милдет. Мыйзамдарга, иш практикасына жана КР Жогорку Кеңешинин сайтына талдоо 
жүргүзүү жана ачык жеткиликтүү кылып жарыялоо үчүн зарыл болгон маалыматка 
байланыштуу маселени жарандык коом менен талкуулоо

Талдоо жүргүзүлүп, төмөнкүлөр аныкталды:
- сайтка жана ачык жеткиликтүү боло 
тургандай жайгаштыруу үчүн маалыматтын 
тизмеги
- статистикалык иштеп чыгуу керек болгон 
маалыматтардын тизмеги

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

2019-жылдын 
сентябры

2019-жылдын 
декабры

Ачык Парламент боюнча ЖТ үчүн талдоонун 
жыйынтыктарын презентациялоо жана 
талкуулоо 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2019-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
декабры
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Ачык Өкмөт боюнча жумушчу топтун 
(ЖТ) эксперттер тобунун (ЭТ) ишинин 
жыйынтыктары боюнча чечими 
(сунуштамалар, эскертмелер, сунуштар) 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2019-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
декабры

3-милдет. Парламенттин сайтына талдоо менен сунуштамалардын негизинде демилгелөө 
тартибинде маалымат жарыялоону регламенттеген жобону иштеп чыгуу жана бекитүү 

Парламенттин сайтына талдоо менен 
сунуштамалардын негизинде демилгелөө 
тартибинде маалымат жарыялоону 
регламенттеген жобону иштеп чыгуу жана 
бекитүү

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2020-жылдын 
январы

2020-жылдын 
апрели

Жарыяланышы керек болгон коомдук 
маанидеги маалымат жөнүндө жобонун 
(чечимдин) аткарылышына мониторинг 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

Туруктуу түрдө 

4-милдет. Ушул Милдеттенменин алкагында каралган маалыматты демилгелөө тартибинде 
парламенттин сайтына жарыялоо 

Коомдук мүнөздөгү маалыматты 
жарыялоо 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2020-жылдын 
апрели

2020-жылдын 
сентябры

Байланышуу маалыматы 

Аткаруучу мамлекеттик органдын атынан 
жооптуу адамдын аты-жөнү

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, 
сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин 
регламенти боюнча комитети

Электрондук почта жана телефон

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ 

Ачык Парламент боюнча Жумушчу топ  
Жарандык союз 

9.2. Жарандарды парламенттин функциялары менен милдеттери жөнүндө маалымдоо 

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы  

Жооптуу мамлекеттик орган КР Жогорку Кеңешинин Аппараты, Басма сөз 
кызматы 

Милдеттенменин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме кабыл алынган 
коомдук көйгөй кайсы? 

КР жарандары азырынча КР ЖКны мыйзамдык 
жана көзөмөлдөөчү функцияларды жүзөгө ашырган 
жогорку конституциялык институт катары кабыл 
албайт. Жарандар көбүнчө өздөрүнүн жеке 
көйгөйлөрүн чечүү үчүн ар бир депутат менен жекече 
иштешет. Бул парламенттин ролун түшүнбөстүктөн 
жана жетиштүү маалымдалбагандыктан улам болот. 
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Милдеттенменин баяндалышы Азыркы тапта КР ЖКнын отурумдарын бир нече 
канал түз алып көрсөтөт ((ТВ жана радио). КТРК, 
ЭлТР жана башка каналдарда «Парламентаризм 
сабактары” (КР ЖКнын ишмердиги, ишмердигинин 
жыйынтыктары жөнүндө маалыматтык көрсөтүү) 
көрсөтүүсү бар. Калк менен коммуникация тутумун 
өнүктүрүү жана жылына бекитиле турган пландарга 
ылайык өз иши тууралуу маалымдоо максатында  
КР ЖКнын коммуникациялык стратегиясы иштелип 
чыккан. 
“Ачык парламентти” жүзөгө ашыруу планынын 
алкагында парламенттин функциялары жана 
милдеттери жөнүндө көрсөтүүлөр циклын (айына бир 
жолу) , ошондой эле КР ЖК жөнүндө кыска роликтерди 
көрсөтө баштоо (ТВ, радио жана соцтүйүндөр аркылуу 
жайылтуу) сунушталууда. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кандайча көмөктөшө алат?

Калктын КР ЖК ролу туурасындагы 
маалымдуулугун жогорулатууга көмөктөшөт. 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

КР ЖК депутаттарынын ачык-айкындыгы жана 
жеткиликтүү болушу, калкты маалымдоо 

Кошумча маалымат 

Өлчөнүүчү жыйынтыктарга ээ иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

Аяктаган 
датасы 

Телекөрсөтүүлөрдүн контентин (атайын 
репортаждарды) даярдоо

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

2019-жылдын 
сентябры

2019-жылдын 
октябры

Көрсөтүүлөрдү ишке киргизүү Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары

2019-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
декабры

Роликтерди даярдоо, жайгаштыруу, которуу 
(тематикасы боюнча, 3-4 мүн.)

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

2019-жылдын 
октябры

2020-жылдын 
сентябры

Байланышуу маалыматы 

Аткаруучу мамлекеттик органдын жооптуу 
адамынын аты-жөнү 

Ибраим Нуракун уулу, Купешева Жаңыл

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү КР ЖК басма сөз кызматы 

Электрондук почта жана телефон Jana2211@mail.ru

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар

КТРК, ТВ каналдар

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ

Ачык Парламент боюнча жумушчу топ 
Парламентаризм мектеби  – Айнура Усупбекова 
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4. МОНИТОРИНГ
10. КР Өкмөтүнүн Ачык Өкмөттү түзүү боюнча Улуттук иш-аракеттер планын аткаруусуна 
мониторинг кылуу жана баалоо (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-октябрындагы №360-р 

буйругу)

Милдеттенмелердин башталган жана аяктаган датасы  
2019-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

Милдеттенмелердин баяндалышы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Ачык Өкмөттүн Улуттук Форумунун (АӨУФ) жарым 
жылдык отчету көрсөткөндөй, КР Өкмөтүнүн 
2018-жылдын 16-октябрындагы №360-р буйругунун 
аткарылышын баалоонун жыйынтыктары боюнча 
Улуттук иш-аракеттер планында каралган чаралардын/
иш-аракеттердин болгону 20% аткарылган. АӨУФ 
теңтөрагасы КР вице-премьер-министри экенине 
карабастан, аткаруу бийлигинин органдары аларга 
тагылган милдеттенмелерди өз мөөнөтүндө жүзөгө 
ашырбай жатышат. Буга байланыштуу КР Өкмөтү жана 
башка мамлекеттик органдар анын алдында отчет 
берип турушу керек болгон мыйзам чыгаруу бийлиги 
катары КР Парламенти тарабынан мониторинг кылууну 
күчөтүү зарыл. 

Милдеттенменин баяндалышы Жогорку Кеңеш өзүнө КР Өкмөтү тарабынан Ачык 
Өкмөттү куруу боюнча улуттук иш-аракеттер планынын 
(КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-октябрындагы №360-
р буйругу) аткарылышына мониторинг кылуу жана 
баалоо милдеттенмесин алат. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн 
чечилишине кандайча көмөктөшө алат? 

Жогорку Кеңештин мамлекеттик органдар тарабынан 
КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-октябрындагы №360-
р буйругунун аткарылышына мониторинг жана баалоо 
жүргүзүшү тагылган милдеттердин аткарылышына 
көзөмөлкылууну күчөтүүгө, УИПтин күтүлгөн 
жыйынтыктарына жетүүнү тездетүүгө мүмкүндук 
берип, коомчулуктун көңүлүн УИПти жүзөгө ашыруунун 
натыйжасында чечилиши керек болгон көйгөйлөргө 
буруп, жарандык коомду коомдук мониторинг 
процессине аралаштырат. 

Эмне себептен бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: КР ЖК тарабынан 
мониторинг менен баалоо жүргүзүү коомчулук үчүн 
альтернативдүү отчетту даярдоого көмөкчү болот. 

Жарандардын катышуусу: КР ЖКнын 
отурумдарында УИП милдеттенмелерин аткарууга 
тартылган мамлекеттик органдар отчет берген  
учурларда жарандардын катышуусун камсыздоо. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
баяндалышы 

Башталган 
датасы 

Аяктаган  
датасы 

1-милдет: Отчетту даярдоо

1.1. OGP маселелери боюнча туруктуу 
иштеген комиссия түзүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

0.09.2019 15.09.2019
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1.2. Мониторинг менен баалоонун 
усулдугун иштеп чыгуу жана бекитүү 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

01.09.2019 30.09.2019

1.2. КР ЖКнын Өкмөт жана башка 
мамлекеттик органдар тарабынан КР 
Өкмөтүнүн 2018-жылдын 16-октябрындагы 
№360-р буйругунун аткарылышы 
боюнча коомчулуктун, ЖМК өкүлдөрүнүн 
(телевидениедеги түз эфир) жана “Ачык 
Өкмөт” Өнөктөштүгүнүн IRM бөлүмүнүн 
өкүлдөрү катышкан отурумдарын өткөрүү.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

Өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары

16.10.2019 31.06.2020

1.3. Отчет даярдоо (жылдын жана эки 
жылдын жыйынтыгы боюнча)

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

16.10.2019

15.06.2020

16.11.2019

30.09.2020

1.4 КР ЖКнын отчетун КР ЖК сайтына 
жайгаштыруу

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

16.10.2019

15.06.2020

16.11.2019

30.09.2020

1.5. КР Өкмөтүнө жана башка мамлекеттик 
органдарга КР ЖКга мониторинг менен 
баалоонун жыйынтыктары боюнча  
аныкталган кемчиликтерди четтетүүнү 
тапшыруу

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

16.11.2019

30.09.2020

30.11.2019

15.10.2020

1.6. УИПте каралган чараларды/иш-
аракеттерди аткарбаган мамлекеттик 
органдарга карата зарыл болгон 
чараларды көрүү

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттары 

16.11.2019

30.09.2020

30.11.2019

15.10.2020

Байланышуу маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдын жооптуу 
адамынын аты-жөнү 

Кызматы, түзүмдүк бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, 
сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин 
регламенти боюнча комитети

Электрондук почта жана телефон

Башка кошо аткаруучулар – мамлекеттик 
органдар

ЖКУ, жеке сектор, көп тараптуу уюмдар, 
жумушчу топ

Ачык Өкмөт Коалициясы
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5.3. ЖАРАНДАРДЫН ӨКМӨТ МЕНЕН ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮСҮ

11. Коомчулуктун катышуусу менен аудит системасын ишке киргизүү

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы 
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Мамлекеттик мекемелер жана компаниялар 
тарабынан бюджеттик каражаттардын натыйжасыз 
жана максатка ылайыксыз колдонулушу жана 
мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнүн 
натыйжалуулугунун төмөндүгү

Милдеттенменин сыпаттамасы Эсептөө палатасы жарандык коом менен биргеликте 
коомчулуктун катышуусу менен аудит системасын 
киргизет, ал жарандык коомду Эсептөө палатасынын 
аудитордук ишмердүүлүгүнө тартуу жол-жоболорун 
регламенттейт, коомчулуктун аудит процессиндеги 
ролун, укуктарын жана милдеттерин аныктайт. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандык коомдун катышуусу менен биргелешкен 
аудитти жүргүзүү бюджеттин каражаттарынын 
сарпталышына болгон коомчулуктун ишенимин 
арттырууга мүмкүндүк түзөт жана мамлекеттик 
органдарга аудит жүргүзүүдө жана алардын 
ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу 
боюнча сунуштамаларды иштеп чыгууда Эсептөө 
палатасынын потенциалын чыңдоого көмөктөшөт.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Жарандардын катышуусу: Ушул милдеттенме 
жарандык коомдун Эсептөө палатасынын 
аудитордук ишмердүүлүгүнө тартылышын камсыз 
кылат.

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Жарандык коомдун КРнын Эсептөө палатасы менен өз ара аракеттенүү системасын 
түзүү 

1.1. Коомчулуктун катышуусунда, «Кыргыз 
Республикасынын Эсептөө палатасы 
жөнүндө» КР Мыйзамынын ченемдерин эске 
алуу менен Аудит жөнүндө жобону иштеп 
чыгуу жана бекитүү

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-марты 

2-милдет: Коомчулуктун катышуусу менен аудит боюнча киргизилген механизмди 
пилоттоштуруу 

2.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүн тандоо 
жана аларды коомчулукту катыштыруу менен 
аудит өткөрүүгө даярдоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
31-декабры
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2.2. КР Эсептөө палатасы менен жарандык 
коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен 
пилоттук биргелешкен аудит жүргүзүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Коомчулуктун катышуусу менен аудиттерди 
жүргүзүүнүн алкагында КР Эсептөө палатасы менен 
жарандык коомдун өз ара аракеттенүү регламенттери 
бекитилди. Коомчулуктун катышуусу менен аудит 
жүргүзүү боюнча методикалык колдонмо иштелип 
чыкты жана бекитилди. КР Эсептөө палатасынын 
жарандык коом менен өз ара аракеттенүүсү 
үчүн дайыма иштеген диалогдук аянтча түзүлдү. 
Жарандардын мамлекеттик органдардын аудитинин 
программасын иштеп чыгууга катышуусу камсыз 
кылынды.

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн аудиттерди 
жүргүзүү боюнча потенциалы жогорулатылды.

2.2. Коомчулуктун катышуусу менен пилоттук 
аудит уюштурулду. Коомчулуктун катышуусу менен 
жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары КР Эсептөө 
палатасы тарабынан КР Жогорку Кеңешине, КР 
Өкмөтүнө жана башка мамлекеттик органдарга 
тиешелүү чечимдерди кабыл алуу үчүн берилди. 
Коомчулукту катыштыруу менен жүргүзүлгөн 
аудиттин жана КР Эсептөө палатасынын жазма 
буйругун аткарууга багытталган жооп кайтаруу 
чараларынын жыйынтыктары КР Эсептөө 
палатасынын расмий сайтында жарыяланды

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Лозицкая Наталия Алексеевна

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Эсептөө палатасынын башкы мамлекеттик 
инспектору 

Электрондук почтасы жана телефону n.lozitskaia@esep.kg

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Аудиторлор ассоциациясы» ЮЖБ

«Өнүктүрүү максатында расмий жардам көрсөтүү 
форуму» коомдук бирикмеси
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12. Бирдиктүү электрондук порталды түзүү жолу менен ченемдик актылардын 
долбоорлоруна коомдук талкуу жүргүзүү жол-жоболорун жакшыртуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Ченемдик актылардын долбоорлоруна коомдук 
талкууларды жүргүзүүнүн учурдагы практикасы 
жарандар менен ишкерлердин мыйзам чыгаруу 
процессине реалдуу катышуусун камсыз кыла албайт. 
Ченем жаратуу ишмердүүлүгүн ачык пландаштыруу 
жок, ченемдик актылардын долбоорлору боюнча 
маалыматты издөө кыйынчылык туудурат, кызыкдар 
болгон тараптардын комментарийлерине жооп 
кайтаруу механизми жок. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Жарандардын мыйзам чыгаруу процессине реалдуу 
катышуусун камсыз кылуу үчүн мыйзам долбоорлоо 
иштеринин пландарын жарыялоону, кызыкдар 
болгон тараптардын комментарийлерине жооп 
кайтаруу механизмдерин, ченемдик актылардын 
долбоорлорунун альтернативдүү варианттарынын 
эсебин алууну камсыз кылуучу мыйзамга 
өзгөртүүлөр киргизилет. 

Ошондой эле ченемдик актылардын иштелип чыгып 
жаткан долбоорлорунун бардыгы үчүн бирдиктүү 
электрондук портал түзүлөт. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?

Мыйзамга өзгөртүүлөрдүн киргизилиши 
жана ченемдик актылардын долбоорлорунун 
бирдиктүү порталынын түзүлүшү жарандардын 
пландаштырылып жаткан ченемдик актылар 
жөнүндө маалыматка өз убагында жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылат жана кери байланыш 
үчүн мүмкүнчүлүктү түзөт. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук:Жарандардын мыйзам чыгаруу 
процесси жөнүндө маалыматка жетүү мүмкүндүгүн 
жакшыртуу. 

Жарандардын катышуусу: Жарандардын 
ченемдик актылардын долбоорлорун талкуулоого 
жана түзүүгө катышуусун кеңейтүү.

Дополнительная информация

Кошумча маалымат Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Жарандык коомду, ишкерлерди жана башка кызыкдар болгон жактарды ченемдик 
актыларды иштеп чыгуу процессине катыштыруу боюнча мыйзамдарды жакшыртуу 

1.1. Мамлекеттик органдардын, жарандык 
сектордун жана бизнес-коомдоштуктун 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен ченемдик 
актыларга коомдук талкуу жүргүзүү жол-
жоболорун жакшыртуу жана бирдиктүү 
электрондук порталды киргизүү боюнча 
жумушчу топту түзүү

Юстиция 
министрлигинин 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-январы



47

1.2. ЧУА долбоорлоруна коомдук талкуу 
жүргүзүү процессин жөнгө салуучу мыйзамга 
тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
31-декабры

2-милдет: Ченемдик актылардын долбоорлоруна онлайн режиминде коомдук талкуу 
жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу 

2.1. Бирдиктүү электрондук порталды түзүү 
боюнча техникалык тапшырманы иштеп 
чыгуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
февралы

2019-жылдын 
31-декабры 

2.2. Жарандарга жана башка кызыкдар 
болгон жактарга эркин жетүү мүмкүндүгү 
менен ченемдик актылардын долбоорлорун 
талкуулоо боюнча бирдиктүү электрондук 
порталды түзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу

2.3. Бирдиктүү электрондук порталды 
пайдалануу боюнча окутуп-үйрөтүүчү 
семинарларды жана маалыматтык 
кампанияны өткөрүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2020-жылдын 
марты

2020-жылдын 
31-августу

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Жумушчу топ түзүлдү 

1.2. Жарандык коомдун, ишкерлердин жана башка 
кызыкдар болгон жактардын ченемдик актыларды 
иштеп чыгуу процессине катышуусун жогорулатууга 
багытталган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Бирдиктүү электрондук порталды иштеп чыгуу 
боюнча техникалык тапшырма даярдалды 

2.2. ЧУА долбоорлоруна коомдук талкуу жүргүзүү 
үчүн бирдиктүү электрондук портал түзүлдү, ал 
төмөнкүлөрдү камсыз кылат: 

- жарандар үчүн бардык ЧУА долбоорлорунун 
жеткиликтүүлүгүн; 

- жарандар менен кери байланышты;

- ЧУА долбоорлору боюнча коомдук пикирди 
чагылдырууну; 

- кийинки талдоо үчүн жыйынтыктоочу отчетту 
түзүүнү

2.3. Жарандардын бирдиктүү электрондук 
портал жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуучу 
семинарлар өткөрүлдү жана жарыялоолор жалпыга 
маалымдоо каражаттарында жайгаштырылды

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Дюшембиев А.Н.

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Юстиция министрлигинин Укуктук пропаганда 
башкармалыгынын кодификациялоо жана укуктук 
маалымат секторунун адиси 

Электрондук почтасы жана телефону adyushembiev@gmail.com  
+996(312)656499, +996(550)976666
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Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Маалыматтык 
технологиялар жана байланыш мамлекеттик 
комитети 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

“Жарандык катышуу” коомдук фонду,

 Эркингуль Убышева, 

Догадин А. “БизЭксперт” талдоочулук борбору 

Аширкулов К. «Өкмөткө караштуу Бизнести 
өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңеш“

Жарандык коомдун өкүлдөрү:

Токтакунов Н.

Абдимиталипова Ч.

Арунова И.

Абаскан Г.

Матыев Б.

Кулетова Н.

Боромбаева Э.

13. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жетүү мүмкүндүгүн 
жакшыртуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

2015-жыл үчүн «Маалыматка болгон глобалдык 
укук» рейтингиндеги Кыргызстан боюнча 
маалыматтар маалыматка жетүү мүмкүндүгү боюнча 
мыйзамдар жаатындагы кемчиликтерди көрсөтүп 
турат (http://www.rti-rating.org/view_country?country_
name=Kyrgyzstan#right). Маалыматка жетүү жөнүндө 
мыйзамда элге жетүү үчүн ачыкка чыгарылууга 
тийиш болгон маалыматтардын тизмеги так берилген 
эмес, бул мамлекеттик органдарга маалыматтарды 
ачыкка чыгаруу маселелери боюнча манипуляция 
кылууга өбөлгө түзөт. Ошондой эле маалыматты 
купуялууга/жетүү мүмкүндүгү чектелгенге таандык 
кылуу критерийлери жана жарыялоонун маалыматка 
жетүү мүмкүндүгүнүн чектелгендигине жүйөлүү 
негиздемесинин талаптары жок. Бул жарандардын 
мамлекеттик органдардын маалыматтарына жетүү 
боюнча мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу чектейт. 
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Милдеттенменин сыпаттамасы Ушул милдеттенменин алкагында эл аралык 
стандарттарга ылайык купуялууга же жетүү 
мүмкүндүгү чектелгенге таандык кылуунун так 
критерийлерин иштеп чыгуу менен маалыматка 
жетүү мүмкүндүгү жаатындагы мыйзамды 
реформалоо пландаштырылууда. 

Ошондой эле мамлекеттик органдардын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагында турган маалыматтарды элге жарыялоо 
бөлүгүндө, маалыматка жетүү жаатындагы 
мыйзам талаптарынын мамлекеттик органдар 
тарабынан аткарылышына мониторинг жүргүзүү 
механизмин киргизүү пландаштырылып жатат. 
Мониторингдин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик 
жана муниципалдык органдардын ачык-айкындуулук 
рейтинги түзүлөт.

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жетүү мүмкүндүгү чектелген маалыматты 
мамлекеттик жана муниципалдык органдардын 
карамагында турган калган маалыматтардан 
так бөлүп коюу жарандардын мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын маалыматтарына 
жетүүсүн жакшыртууга өбөлгө түзөт. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандар мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын маалыматтарына толук 
жетүү мүмкүндүгүн алышат 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы Аяктоо датасы

1-милдет: Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын маалыматтарына жетүү 
мүмкүндүгүн жакшыртуу 

1.1.  Мамлекеттик жана муниципалдык 
органдардын маалыматтарына жетүү 
жаатындагы эл аралык стандарттарга жана 
дүйнөлүк практикага шайкеш келген ЧУА 
долбоорлорун иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели

1.2. Жарандык коомдун берген 
сунуштамалары менен сунуштарын эске алуу 
үчүн ЧУА долбоорлоруна кеңири коомдук 
талкууларды жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
1-июну 

1.3. ЧУАлардын топтомун КР Жогорку 
Кеңешинин кароосуна киргизүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
июну

2019-жылдын 
20-ноябры

2-милдет: Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын ачык-айкындуулук рейтингин 
баалоо жана түптөө системасын киргизүү 

2.1. Мыкты эл аралык практиканы эске 
алуу менен мамлекеттик органдардын 
жана ЖӨБОнун карамагында турган 
маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн баалоо 
методикасын иштеп чыгуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
1-сентябры 
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2.2. Маалыматтын жеткиликтүүлүгү 
боюнча мамлекеттик органдар менен 
ЖӨБОнун расмий сайттарына пилоттук 
мониторниг жүргүзүү жана анын жыйынтыгы 
боюнча мамлекеттик органдардын жана 
ЖӨБОлордун ачык-айкындуулугунун 
рейтингин түзүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
октябры

2020-жылдын 
1-апрели 

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын 
маалыматтарына жетүү мүмкүндүгүн жакшыртуу 
боюнча ЧУАлардын топтому коомдук талкуу жүргүзүү 
үчүн КР Өкмөтүнүн сайтына жайгаштырылды 

1.2. Жарандык коомдун, эксперттик уюмдардын, 
жана бизнес-коомдоштуктардын жана башка 
кызыкдар болгон жактардын өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен ЧУАлардын долбоорлору ачык талкууланды

1.3. Жарандардын маалыматка жетүү укуктарын 
ишке ашырууда алардын мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү жана мамлекеттик органдар менен 
ЖӨБОлордун ачык-айкындуулугун жана отчет 
берүүгө милдеттүүлүгүн жогорулатуу максатында 
эл аралык стандарттарга ылайык мыйзамга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу ЧУА долбоорун 
жактыруу жөнүндө КР Өкмөтүнүн токтому кабыл 
алынды 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОлордун 
карамагында турган маалыматтардын 
жеткиликтүүлүгүн баалоо методикасы иштелип 
чыкты жана бекитилди

2.2. Маалыматтарды жарыялоо менен бардык 
мамлекеттик органдардын расмий сайттарына жана 
ЖӨБОнун кеминде 30 сайтына пилоттук мониторинг 
жүргүзүлдү

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын 
Маалыматтык камсыздоо бөлүмү 

Электрондук почтасы жана телефону

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар КР Маалыматтык технологиялар жана байланыш 
мамлекеттик комитети, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу иштери жана этностор аралык 
мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Нурбек Токтакунов – «Прецедент» КФ 
(+996 (550) 999807, toktakunov@gmail.com)
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5.4. ШАЙЛООЛОР ЖАНА САЯСЫЙ КАРЖЫЛОО

14. Шайлоолорду (референдумдарды) жана талапкерлердин, саясый партиялардын, 
демилгелүү топтордун шайлоо кампанияларын каржылоонун ачык-айкындуулугу

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы 
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 
референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук 
комиссиясы 

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Талапкерлердин жана саясый партиялардын 
шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө 
толук маалыматтын жоктугу шайлоону каржылоо 
бөлүгүндө шайлоо мыйзамдарынын бузулушу үчүн 
шарттарды түзөт, бардык талапкерлердин теңдиги 
принциби бузулат, шайлоочулардын түшүнүү менен 
тандоо кылуусуна тоскоол болот жана жарандардын 
шайлоонун жыйынтыгына болгон ишенимин жоготот. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Талапкерлердин жана саясый партиялардын 
шайлоо кампанияларын каржылоо жөнүндө 
толук маалыматты, анын ичинде шайлоо 
фондуна каражаттарды берген адамдар (уюмдар) 
жана чыгымдардын ар бир беренеси тууралуу 
маалыматтарды ачык жетүүдө жайгаштыруу 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Талапкерлердин, саясый партиялардын, демилгелүү 
топтордун шайлоо кампанияларын каржылоонун 
ачык-айкындуулугунун камсыз кылынышы жарандар 
тарабынан шайлоонун каржыланышына контролдун 
жүргүзүлүшүн жакшыртууга, талапкерлер менен 
саясый партиялар үчүн бирдей шарттарды түзүүгө, 
шайлоочулардын аң-сезимдүү тандоо кылуусуна 
жана жарандардын шайлоо процессине карата 
ишенимин арттырууга өбөлгө түзөт.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандар шайлоо 
процессинин каржыланышы тууралуу маалыматка 
толугураак жетүү мүмкүндүгүн алышат

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Шайлоолорду (референдумдарды) жана талапкерлердин, саясый партиялардын, 
демилгелүү топтордун шайлоо кампанияларын каржылоонун ачык-айкындуулугу 

1.1. Шайлоолор (референдумдар) 
жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгуу жана 
аларга шайлоонун мамлекет тарабынан 
каржыланышы жөнүндө, талапкерлердин 
шайлоо кампанияларынын каржыланышы 
жөнүндө толук маалыматты ачыкка чыгаруу 
бөлүгүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры
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1.2. Шайлоолорду (референдумдарды) жана 
шайлоо кампанияларын каржылоону коомдук 
контролдоо боюнча методологияны жана 
колдонмону иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
1-майы 

1.3. КЭУ, ЖМК өкүлдөрүн төмөнкүлөргө 
коомдук мониторинг жүргүзүү боюнча окутуу:

- шайлоолорго бюджеттик каражаттарды 
сарптоого; 
- талапкерлердин шайлоо кампаниясын 
каржылоого 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
1-сентябры 

1.4. Шайлоочулар үчүн төмөнкүлөрдү 
контролдоонун зарылдыгына жараша 
маалыматтык кампания өткөрүү:

- шайлоолорго бюджеттик каражаттарды 
сарптоого;  
- талапкерлердин шайлоо кампаниясын 
каржылоого 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
сентябры

2020-жылдын 
1-июлу 

1.5. Талапкерлер үчүн финансылык 
отчеттуулук боюнча нускаманы иштеп чыгуу 
жана бекитүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
1-майы 

1.6. Талапкерлердин, саясый партиялардын 
өкүлдөрүн талапкерлердин, саясый 
партиялардын шайлоо кампанияларын 
каржылоо боюнча жаңы эрежелерге окутуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
майы

2019-жылдын 
1-сентябры 

1.7. КР БШКнын расмий сайты аркылуу 
талапкерлердин шайлоо фондуларынын 
чыгымдардын бардык беренелери 
боюнча каражаттарынын кыймылынын 
маалыматтарына коомчулуктун жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
августу

2020-жылдын 
31-августу 
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жана жарандык 
коомдун уюмдары менен биргеликте шайлоолор 
(референдумдар) жөнүндө мыйзамдар иштелип 
чыкты жана аларга мамлекет тарабынан 
шайлоолордун каржыланышы жөнүндө, ошондой 
эле талапкерлердин шайлоо кампанияларынын 
каржыланышы тууралуу толук маалыматты ачыкка 
чыгаруу бөлүгүндө өзгөртүүлөр киргизилди

1.2. Шайлоолордун мамлекет тарабынан 
каржыланышын, ошондой эле талапкерлердин 
шайлоо кампанияларынын каржыланышын коомдук 
контролдоо боюнча методология жана колдонмо 
иштелип чыкты 

1.3. Жарандык коомдун уюмдары үчүн коомдук 
контролдоо боюнча окутуу өткөрүлдү

1.4. Шайлоолордун жана талапкерлердин шайлоо 
кампанияларынын каржыланышы жөнүндө 
шайлоочулардын маалымдуулугунун деңгээли 
жогорулады. 

1.5. Талапкерлер үчүн финансылык отчеттуулук 
боюнча параметрлер аныкталды

1.6. Талапкерлердин (саясый партиялардын) 
өкүлдөрүн алардын шайлоо кампанияларын 
каржылоо боюнча маалыматтарды ачыкка чыгаруу 
бөлүгүндө мыйзамдын жаңы эрежелерине окутуу 
жүргүзүлдү 

1.7. КР БШКнын веб-сайтында бардык кызыкдар 
болгон тараптарга талапкерлердин шайлоо 
фондуларынын маалыматтарына ачык жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу үчүн онлайн-механизм 
жайгаштырылган. Талапкерлердин теңдиги үчүн, 
ошондой эле шайлоочулардын аң-сезимдүү тандоо 
кылуусу үчүн шарттар түзүлгөн 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Бекматов Абдыжапар Гапарович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Борбордук шайлоо комиссиясынын 
төрайымынын орун басары 

Электрондук почтасы жана телефону  +996(312)664862, a.bekmatov@mail.ru 

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Абдрахматова Атыр – Ачык Өкмөт Улуттук 
Форумунун мүчөсү, КР БШК мүчөсү, 

Ирискулбеков Эрик - «Демократия жана жарандык 
коом үчүн коалициясы» коомдук бирикмесинин 
аткаруучу директору 
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5.5. ФИНАНСЫЛЫК АЧЫК-АЙКЫНДУУЛУК

15. Бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугун жогорулатуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

2008-жылы 8 баллдан 2017-жылы 55 баллга чейин 
көтөрүлүп, бюджеттин ачык-айкындуулугунун 
индекси жогорулагандагы жетишилген прогресске 
карабастан, Эл аралык бюджеттик өнөктөштүгү 
тарабынан Кыргызстанда мамлекеттик органдар 
жарандарга чектелүү гана бюджеттик маалыматты 
беришери, ал эми коомчулуктун бюджеттик 
процесстерге катышуу үчүн мүмкүнчүлүктөрү 
чектелгендиги белгиленет. Бул бюджеттик 
каражаттардын натыйжалуу эмес сарпталышына 
жана көмүскө экономиканын көлөмүнүн көбөйүшүнө 
алып келет.

Милдеттенменин сыпаттамасы Бул милдеттенменин алкагында Финансы 
министрлигинин «Ачык бюджет» порталында 
мамлекеттик органдардын бюджеттин аткарылышы 
боюнча отчеттук маалыматтарын топтоо жана 
жарыялоо үчүн модулду жана жарандардын бюджет 
боюнча сунуштарына жана суроо-талаптарына 
мамлекеттик органдардын берген жоопторуна ачык 
жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуучу, кызыкдар болгон 
тараптар менен консультацияларды өткөрүү жана 
кери байланышта болуу үчүн онлайн-механизмди 
иштеп чыгуу пландаштырылууда. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандарга бюджет жөнүндө толугураак 
маалыматты берүү жана бюджетти түзүүнүн жана 
аткаруунун жүрүшү тууралуу коомдук пикирди 
билдирүү жана эске алуу механизмин киргизүү 
мамлекеттик каражаттардын сарпталышынын 
натыйжалуулугун жогорулатат жана жарандардын 
мамлекетке болгон ишенимин арттырууга түрткү 
берет.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандардын бюджеттик 
документтерде камтылган майда-чүйдөсүнө чейинки 
маалыматка жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу. 

Жарандардын катышуусу: Жарандык коомдун 
мамлекеттик органдар менен бюджеттик процесстеги 
өз ара аракеттенүүсүн күчөтүү. 

Кошумча маалымат Бул милдеттенме Туруктуу өнүктүрүүнүн 
максаттарына шайкеш келет (16.6.2.b Бюджеттин 
ачык-айкындуулугунун индекси)
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Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Жарандардын маалымдуулугун жогорулатуу жана аларды мамлекеттик бюджетти 
түзүү жана аткаруу процессине катыштыруу 

1.1. Республикалык бюджеттин аткарылышы 
боюнча такталган отчеттук маалыматтарга 
коомчулуктун жетүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2020-жылдын 
31-августу

1.2. Жарандарды республикалык бюджетти 
түзүү жана аны аткаруу процессине 
катыштырууну камсыз кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели 

1.3. Бардык кызыкдар болгон тараптар 
менен консультацияларды өткөрүү жана кери 
байланышта болуу үчүн онлайн-механизмин 
пайдаланып иштелип чыккан республикалык 
бюджеттин долбоорун, ошондой эле 
жарандардын эске алынган сунуштары менен 
суроо-талаптары тууралуу отчетту даярдоо 
жана жарыялоо 

Финансы 
министрлигинин 
бюджетинин 
алкагында 

2019-жылдын 
июну

2020-жылдын 
31-августу

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Мамлекеттик органдардын отчеттук 
маалыматтарын топтоо жана жарыялоо үчүн 
Финансы министрлигинин «Ачык бюджет» 
порталында модулдар иштелип чыкты 

1.2. Финансы министрлигинин веб-
сайтында кызыкдар болгон тараптар менен 
консультацияларды өткөрүү жана кери байланышта 
болуу үчүн, мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө 
жарандардын бюджет боюнча сунуштарына жана 
суроо-талаптарына мамлекеттик органдардын 
берген жоопторуна ачык жетүү мүмкүндүгүн камсыз 
кылуучу онлайн-механизм иштелип чыкты 

1.3. Республикалык бюджеттин долбоору жана 
жарандардын бюджеттин долбооруна карата 
сунуштарын жана суроо-талаптарын эске алуу 
жөнүндө отчет Финансы министрлигинин сайтында 
жарыяланды 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Азимов Алмаз Курбаналиевич

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Финансы министринин орун басары

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)620336

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Бексултанов Чингиз – Финансы министрлигинин 
Коомдук кеңешинин мүчөсү

Карасартова Рита – «Коомдук талдоо жүргүзүү 
институту» коомдук бирикмеси

Калканов Кадырбек – көз каранды эмес эксперт
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16. Жергиликтүү бюджеттердин бюджеттик ачык-айкындуулугун камсыз кылуу жана 
бюджеттик процессте жергиликтүү коомдоштуктардын кызыкчылыктарын эске алуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Бүгүнкү күндө жергиликтүү бюджеттерди 
түзүүнүн жана аткаруунун ачык-айкындуулугунун 
жетишсиздиги, анын ичинде жарандарды бюджеттик 
процесске катыштыруу аспаптарынын жетишсиздиги, 
жарандардын бюджеттик маалыматка жетүү 
мүмкүндүгүнүн чектелүүчүлүгү жана жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарында отчеттук 
жана статистикалык базанын жоктугу орун алган 
бар. Бул жергиликтүү бюджеттердин кирешелерин 
сапаттуу божомолдоону кыйындатып, жергиликтүү 
бюджеттерди пландаштырууда коррупциянын 
жогорку тобокелдиктерин жаратат жана жергиликтүү 
коомдоштуктардын мамлекеттен финансылык көз 
карандылыгынын өсүшүн шарттайт.

Милдеттенменин сыпаттамасы Бюджеттик процесске жарандарды катыштыруу 
аспаптары киргизилет жана коомдук угуулар 
системасын жакшыртуу жана «Жергиликтүү бюджет» 
маалыматтык системасы аркылуу жарандарга 
кыйла толук маалыматтарды берүү жолу менен 
жергиликтүү коомдоштуктардын кызыкчылыктарын 
эске алуу механизми түзүлөт.

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Бюджеттик процессте Кыргыз Республикасынын 
жергиликтүү коомдоштуктарынын кызыкчылыктарын 
жана муктаждыктарын эске алуунун регламенттелген 
жана бардыгына түшүнүктүү механизмин киргизүү 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджеттик 
ачык-айкындуулугунун өсүшүн камсыз кылууга жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтунун 
институционалдык чыңдалышына түрткү берет. 

«Жергиликтүү бюджет» маалыматтык системасынын 
киргизилиши жергиликтүү бюджеттерди болжолдоого, 
пландаштырууга жана аткаруу системасын жөнгө 
салууга, жергиликтүү бюджеттердин талдоосун 
жүргүзүүнү жакшыртууга, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын Финансы министрлигинин 
аймактык башкармалыктары менен өз ара 
аркеттенүүсүндөгү коррупциялык тобокелдиктерди 
азайтууга мүмкүндүк түзөт.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандар жергиликтүү 
бюджеттердин пландаштырылышы жана 
аткарылышы жөнүндө толугураак маалымат алышат 

Жарандардын катышуусу: Жарандар жергиликтүү 
деңгээлдеги бюджеттик угуулардын мыктыланган 
механизми аркылуу бюджеттик процесске катышуу 
мүмкүнчүлүгүн алышат.

Кошумча маалымат
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Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Жергиликтүү деңгээлде ачык-айкын бюджеттик процессти түзүү 

1.1. КР Өкмөтүнүн токтому менен 
төмөнкүлөрдү иштеп чыгуу жана бекитүү: 

- КРнын жергиликтүү бюджеттеринин 
жарандык бюджетин түзүү методикасын

- республикалык жана жергиликтүү 
бюджеттер боюнча коомдук угууларды 
өткөрүү методикасын

- бюджеттик ачык-айкындуулуктун 
муниципалдык индексин баалоо методикасын 

- жарандык коомдун жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын бюджеттик 
процессине катышуусун камсыз кылуучу 
КР мыйзамына башка зарыл өзгөртүүлөрдү 
киргизүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
31-декабры

1.2. Жергиликтүү коомдоштуктар менен 
ЖӨБ органдарынын арасында жергиликтүү 
деңгээлде бюджеттик процесске жарандарды 
катыштыруу методикасын жайылтуу боюнча 
коомдук маалыматтык кампания өткөрүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
31-декабры 

1.3. «Жергиликтүү бюджет» маалыматтык 
системасын (ЖБМС) жеткире иштеп чыгуу 
жана аны ишке киргизүү боюнча техникалык 
тапшырманы иштеп чыгуу (ФМ тарабынан 
колдонулуп жаткан, колдо болгон жана 
пландаштырылып жаткан маалыматтык 
системаларды эске алуу менен), керектүү 
жабдууну сатып алуу жана системаны 
пилоттук деңгээлде ишке киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
августу

2020-жылдын 
31-августу 

1.4. ЖӨБ органдарынын атынан жергиликтүү 
коомдоштуктар менен мамлекеттин 
ортосундагы бюджеттер аралык мамилелер 
жана регионалдык өнүктүрүү, жергиликтүү 
маанидеги маселелерди чечүү үчүн 
мамлекеттик финансыларды бөлүштүрүү 
маселелери боюнча макулдашуу процессинин 
(сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процессинин) 
регламентин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү 
(тиешелүү ЧУАларды иштеп чыгуу жана 
кабыл алуу, процесстин катышуучуларын 
окутуу жана макулдашуунун пилоттук циклин 
жүргүзүү жолу менен)

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
сентябры

2020-жылдын 
31-августу 
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Жарандардын бардыгына, анын ичинде 
атайын билими жокторго жергиликтүү бюджеттер 
жөнүндө маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн берүү 
үчүн жергиликтүү бюджеттердин жеткиликтүү жана 
жөнөкөйлөтүлгөн формада баяндалышы камсыз 
кылынды. КР Өкмөтү тарабынан жарандардын 
приоритеттүү муктаждыктарын болушунча эске алууга 
өбөлгө түзүүчү коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү 
методикасы, ошондой эле жергиликтүү бюджеттердин 
ачык-айкындуулугун баалоого мүмкүндүк берген 
методика бекитилген.

 Жарандардын жергиликтүү деңгээлде бюджеттик 
процесске катышуусун күчөтүүгө багытталган 
иш-чараларды өткөрүү эрежелерин бекитүүнүн 
иштелмелеринин бирдиктүү тартиби киргизилген 

1.2. Жарандар, жергиликтүү коомдоштуктар жана 
ЖӨБО жарандарды бюджеттик процесске катыштыруу 
методдору жөнүндө маалым болушкан жана аларды 
практикада колдонуп жатышат

1.3. Жарандардын «Жергиликтүү бюджет» 
маалыматтык системасынын маалыматтарына жетүү 
мүмкүндүгү аркылуу жергиликтүү бюджеттердин ачык-
айкындуулугу камсыз кылынды 

1.4. Бюджеттер аралык мамилелер маселелери боюнча 
жергиликтүү коомдоштуктар менен мамлекеттин 
кызыкчылыктарын макулдашуу регламенти 
(сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү процесси) киргизилген. 
Бардык деңгээлдердеги бюджеттерди пландаштырууда 
жана аткарууда жергиликтүү коомдоштуктардын 
кызыкчылыктары менен жарандардын муктаждыктары 
толугураак эске алынат 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Касымалиев Адылбек Алешович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Финансы министри

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)660504, minfin@minfin.kg

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттиги 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Өнүктүрүү саясат институту» мекемеси
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17. Тышкы жардамды башкаруу боюнча көп тараптуу платформаны түзүү 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы   
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Жарандарда эл аралык донорлор тарабынан 
каржыланган долбоорлор жөнүндө маалыматтын 
жетишсиздиги долбоорлорду пландаштыруу жана 
аны ишке ашыруу процессине бенефициарлардын 
жетиштүү эмес тартылышына алып келет, бул 
тышкы жардамды пайдалануунун натыйжалуулугун 
төмөндөтөт. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Финансы министрлиги Экономика министрлиги 
жана жарандык коом менен биргеликте ар 
кандай деңгээлдердеги көп тараптуу диалогдук 
аянтчаларды түзүү аркылуу кызыкдар болгон 
тараптардын бардыгынын тартылышын күчөтүү 
менен долбоорлорду пландаштыруунун жана ишке 
ашыруунун такталган регламенттерин иштеп чыгат.  

Ошондой эле болгон Aid Management Platform 
веб-порталын өркүндөтүү аркылуу долбоорлук 
документтер менен отчетторго коомдук жетүү 
мүмкүндүгүн камсыз кылуу пландаштырылууда, 
бул өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруунун 
натыйжалуулугуна коомдук мониторинг жүргүзүүнү 
күчөтүү үчүн шарттарды түзүүгө өбөлгөлөйт. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандардын өнүктүрүү долбоорлору тууралуу 
маалыматка жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу жана 
алардын долбоорлорду пландаштыруу жана ага 
мониторинг жүргүзүү маселелерине тартылышы 
тышкы жардамдын ачык-айкындуулугун жана 
натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн шарттарды 
түзөт. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Мамлекеттик органдардын, 
донордук жана эл аралык уюмдардын өнүктүрүү 
максатында берилүүчү расмий жардамдын эсебинен 
жүргүзүлүүчү долбоордук ишмердүүлүгү тууралуу 
майда-чүйдөсүнө чейин камтылган маалыматтын 
ачыкка чыгарылышын камсыз кылуу.  

Жарандардын катышуусу: Жарандык коомдун 
өнүктүрүү максатында берилүүчү расмий жардамды 
пайдалануунун натыйжалуулугун пландаштыруу 
жана ага мониторинг жүргүзүү маселелерине 
тартылышы.

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы
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1-милдет: Тышкы жардамды башкаруунун натыйжалуу системасын куруу 

1.1. Мамлекеттик жана муниципалдык 
органдарга келип жаткан бардык тышкы 
жардам тууралуу маалыматты Aid 
Management Program (AMP) бирдиктүү 
маалыматтык базасында топтоо системасын 
уюштуруу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июну

1.2. Тышкы жардам долбоорлоруна коомдук 
мониторингди киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
июну

2019-жылдын 
31-декабры 

2-милдет: Жарандарды тышкы каржылоонун эсебинен жүзөгө ашырылуучу долбоорлорду 
пландаштырууга жана ишке ашырууга тартуу боюнча натыйжалуу системаны куруу 

2.1. Улуттук деңгээлде, секторалдык 
деңгээлде жана административдик-аймактык 
түзүмдөрдүн деңгээлинде тышкы жардам 
боюнча туруктуу диалогдук аянтчаларды 
түзүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-сентябры 

2.2. Коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен тышкы жардам долбоорлорунун жана 
программаларынын ишке ашырылышынын 
үзгүлтүксүз серебин жүргүзүүнү жайылтуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
сентябры

2020-жылдын 
31-августу 

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. AMP функционалы мамлекеттик жана 
муниципалдык органдарга келип жаткан бардык тышкы 
жардам тууралуу маалыматты топтоо системасын 
камсыз кылуу үчүн кеңейтилди

1.2. Финансы министрлигинин сайтында жарандардын 
тышкы булактардын эсебинен каржылануучу 
долбоорлордун бардыгын пландаштыруу жана ишке 
ашыруу тууралуу маалыматка жетүү мүмкүндүгү 
камсыз кылынды, анын ичинде: 

- өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жөнүндө;

- тышкы жардамды алуучулар: мамлекеттик органдар 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
жөнүндө; 

- бөлүнүп берилген жана колдонулуп жаткан тышкы 
жардам жөнүндө: долбоорлор боюнча, региондук 
таандыктыгы боюнча, жардамдын түрү, каржылоо 
булактары боюнча, экономиканын секторлору боюнча 
ж.б.; 

- тышкы жардамга байланыштуу башка маалымат
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2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Диалогдук аянтчаларды уюштуруу боюнча 
тиешелүү чечим кабыл алынды 

2.2. Жарандардын катышуусу менен улуттук, 
секторалдык деңгээлдерде жана административдик-
аймактык түзүмдөрдүн деңгээлинде тышкы жардам 
боюнча долбоорлорду жана программаларды ишке 
ашырууга үзгүлтүксүз сереп жүргүзүлдү

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Касымалиев Адылбек Алешович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү КР Финансы министри

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)660504

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар КР Экономика министрлиги, КР Өкмөтүнүн 
Аппараты 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Өнүктүрүү максатында расмий жардам көрсөтүү 
форуму» коомдук бирикмеси 

5.6. ТАБИГЫЙ РЕСУРСТАР ЖАНА ӨНҮГҮҮ

18. Тоо кендерин казуу тармагындагы өз ара байланыштуу маалыматтарды лицензиянын 
деңгээлинде ачыкка чыгаруу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын 
пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети 

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Ресурстарды башкаруу индексине 2017 ылайык, 
Кыргыз Республикасынын тоо кендерин казуу 
тармагындагы лицензиялардын деңгээлиндеги 
маанилүү маалыматтар системалуу түрдө жана 
толук көлөмдө жарыяланып турбайт. Ошентип, 
көзөмөлдөө органдары менен жарандарда 
өкмөттүн, жергиликтүү бийлик органдарынын жана 
компаниялардын отчет берүүгө милдеттүүлүгүн 
камсыз кылуу үчүн өзөктүү маалыматтар жетишпейт. 
Анык маалыматтардын, айрыкча курчап турган 
чөйрөнү коргоо жаатындагы маалыматтардын 
жетишсиз санда жарыяланышы, жер казынасынын 
пайдаланылып жаткан объектилери жайгашкан 
жерлердеги жергиликтүү эл менен тоо кендерин 
казуучу компаниялардын ортосунда уланып жаткан 
чыр-чатактардын себептеринин бири болуп саналат. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Тоо кендерин казуу тармагындагы өз ара 
байланыштуу маалыматтардын лицензиялардын 
деңгээлинде керектүү толук түшүндүрмөлөрү менен 
системалуу түрдө жарыяланышын камсыз кылуу.
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Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Тоо кендерин казуу тармагынын өз ара байланыштуу 
маалыматтарынын лицензиялардын деңгээлинде 
системалуу түрдө жарыяланышы Кыргыз 
Республикасына төмөнкүдөй учурларда жардам 
берет: 

 1) Жер казынасынын пайдаланылып жаткан 
объектилери жайгашкан жерлердеги жаңжалдарды 
жана ишенбөөчүлүктү жарым-жартылай азайтууга.

2) Депутаттар менен жарандардын өкмөткө, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 
жана компанияларга расмий жана коомдук көзөмөл 
жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатууга. 

3) Тоо кендерин казуу тармагынын иш жүзүндөгү 
маалыматтарына негизделген маселелер боюнча 
депутаттардын, жарандык сектордун жана өкмөттүн 
ортосундагы талкуулоолордун камсыз кылынышы 
популисттик чечимдердин кабыл алынышына 
тоскоолдук жаратат. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандарда тоо кендерин 
казуу тармагынын өзөктүү маалыматтарына жетүү 
мүмкүндүгү пайда болот. 

Жарандардын катышуусу: Жарандарда тоо 
кендерин казуу тармагында көзөмөл жүргүзүүгө, 
талдоо жүргүзүүгө жана долбоорлор боюнча 
чечимдерди кабыл алууга катышуу үчүн 
мүмкүнчүлүктөрү пайда болот. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
жана компаниялардын отчет берүүгө милдеттүүлүгүн жогорулатуу жана жаңжал чыгаруу 
потенциалын төмөндөтүү

1.1. Жарандык сектордун, ЖӨБОнун, 
бизнестин, мамлекеттик органдардын жана 
эл аралык уюмдардын өкүлдөрүнүн арасынан 
тоо кендерин казуу тармагынын ачык-
айкындуулугу боюнча жумушчу топту түзүү 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры 

1.2. Жергиликтүү эл менен ЖӨБОнун тоо 
кендерин казуу тармагы жөнүндө конкреттүү 
маалыматка, анын ичинде эл аралык 
алдыңкы практикага, мамлекеттик органдар 
тарабынан топтолгон документтерге жана 
маалыматтарга жана мыйзам маселелерине 
болгон муктаждыктарынын майда-чүйдөсүнө 
чейинки талдоосун жүргүзүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
31-декабры 

1.3. Борбордук электрондук порталга 
жарыяланууга тийиш болгон тоо кендерин 
казуу тармагындагы маалыматтардын 
тизмегин, аларды жарыялоонун формаларын, 
ыкмаларын жана мезгилдүүлүгүн аныктоо

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
марты

2020-жылдын 
28-февралы 

1.4. Тоо кендерин казуу тармагындагы 
маалыматтарды лицензиялардын 
деңгээлинде ачыкка чыгаруу боюнча 
талаптары менен ЧУАларга киргизилүүчү 
өзгөртүүлөрдүн тизмегин даярдоо

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
майы

2020-жылдын 
31-майы 
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1.5. Тоо кендерин казуу тармагындагы 
маалыматтарды ачыкка чыгаруу боюнча 
ЧУАнын долбоорун демилгелөө 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
сентябры

2020-жылдын 
30-июну

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Тоо кендерин казуу тармагынын ачык-
айкындуулугун жогорулатуу боюнча жумушчу топту 
түзүү жөнүндө КР Өкмөтүнүн буйругу чыкты

1.2. Талдоо ӨЭЖМКнын сайтына жарыяланды 

1.3. Коомдук консультациялар өткөрүлдү, 
жарыяланууга тийиш болгон маалыматтардын 
тизмеги бекитилди

1.4. ЧУАга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн тизмеги 
даярдалып, коомдук талкуу жүргүзүлдү 

1.5. ЧУАнын тиешелүү долбоору КР Өкмөтүнүн 
Аппаратынын кароосуна киргизилди 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Сапаралиев Азис Айнабаевич

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана 
жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик 
комитетинин төрагасынын орун басары 

Электрондук почтасы жана телефону +996(0312)300706

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы 
мамлекеттик агенттиги, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык 
коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы, 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттиги

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Жер казынасы» коомдук фонду, 

Тоо кендерин казуу тармагынын ачык-айкындуулугу 
боюнча демилгелердин (КТАД) Байкоочу кеңеши 

 «Эмне Төлөгөнүңдү Жарыяла» улуттук коалициясы, 
Борбордук Азия Университети, Борбордук Азиядагы 
Америка Университети, Эл аралык ишкерлер кеңеши 
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5.7. КООМДУК АК НИЕТТҮҮЛҮК/БИРДИКТҮҮЛҮК ЧАРАЛАРЫ

19. Жарандык коомду мамлекеттик органдардагы коррупция менен күрөшүүгө тартуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттик органдар 
тарабынан көрүлгөн чараларга карабастан, 
Кыргызстан 2017-жылы Коррупциянын билинүү 
индексинде 180 өлкөнүн ичинен 135-орунду ээлеп, 
дагы да коррупциянын деңгээли жогору болгон 
өлкөлөрдүн арасында турат. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Өкмөт жарандардын коррупциялык бузуулар, 
коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттик органдар 
тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматка 
кененирээк жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылат 
жана жарандык коомдун өкүлдөрүн мамлекеттик 
органдардын коррупцияга каршы иш-чараларына 
мониторинг жана баалоо жүргүзүүгө тартат. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Жарандардын мамлекеттик органдардын 
коррупцияга каршы иш-чараларына мониторинг 
жана баалоо жүргүзүүгө тартылышы жана коомго 
ар кайсы мамлекеттик органдардагы коррупциянын 
деңгээли жөнүндө объективдүү маалыматтын 
берилиши коррупциянын деңгээлин төмөндөтүүгө 
өбөлгө түзөт.

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандардын коррупцияга 
каршы пландардын аткарылышы тууралуу 
отчетторго, ошондой эле коррупциялык укук 
бузуулар жөнүндө объективдүү маалыматтарга 
үзгүлтүксүз жетүү мүмкүндүгү. 

Жарандардын катышуусу: Жарандарда 
мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы 
ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү процессине 
системдүү катышуу мүмкүнчүлүгү болот. 

Кошумча маалымат Ушул милдеттенме төмөнкү эл аралык документтерге 
жооп берет: 

1) БУУнун Коррупцияга каршы конвенциясы, 
13-берене: «Коомдун катышуусу», пунктча а: «ачык-
айкындуулукту күчөтүү жана элди чечимдерди 
кабыл алуу процессине тартууга көмөктөшүү»;  

2) Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү 
үчүн ЭКӨУнун Коррупцияга каршы тармагынын 
коррупция менен күрөшүү боюнча иш-аракеттеринин 
Стамбул планы. 

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы
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1-милдет: Мамлекеттик органдардын жарандык коом менен коррупцияга каршы туруу жана 
анын алдын алуу маселелери боюнча өз ара аркеттенүүсүн күчөтүү 

1.1.КР Өкмөтүнө караштуу Коррупцияга 
каршы кеңештин ишин жандандыруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-январы 

1.2. КР Өкмөтүнүн Коррупцияга каршы кеңеш 
жөнүндө жобого мамлекеттин коррупцияга 
каршы ишмердүүлүгүндөгү жарандык 
коомдун ролун жогорулатуучу өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү

Өкмөттүн 
Аппаратынын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-январы 

2-милдет: Жарандык коомду мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы ишмердүүлүгүнө 
мониторинг жүргүзүү процессине тартуу 

2.1. Мамлекеттик органдар менен жарандык 
коом үчүн бирдиктүү болгон мамлекеттик 
органдардын коррупцияга каршы 
ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүүнүн 
методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
1-марты 

2.2. Мамлекеттик органдар менен жарандык 
коомдун өкүлдөрү үчүн методологияны 
колдонуу боюнча окутуп-үйрөтүүчү иш-
чараларды өткөрүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
30-апрели 

2.3. Мамлекеттик органдардын коррупцияга 
каршы ишмердүүлүгүнө үзгүлтүксүз негизде 
мониторинг жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2020-жылдын 
31-августу 

3-милдет: Коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында жарандардын маалымдуулугун 
арттыруу системасын өркүндөтүү 

3.1. «КР Өкмөтүнүн коррупцияга каршы 
саясаты» расмий сайтында жарыялана 
турган маалыматтын тизмегин кеңейтүү

Өкмөттүн 
Аппаратынын 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-октябры 

3.2. Жарандардын ЖМК жана интернет–
мейкиндиги аркылуу коррупцияга каршы 
аракеттенүү процессине аралашууга боло 
тургандыгы жөнүндө маалымдуулугунун 
деңгээлин жогорулатуу үчүн билим берүүчү 
медиадолбоорлорду иштеп чыгуу жана ишке 
киргизүү, коррупцияга каршы аракеттенүү 
боюнча социалдык роликтерди иштеп чыгуу 
жана эфирге чыгаруу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

Республикалык 
бюджеттин 
чегинде

2019-жылдын 
майы

2020-жылдын 
31-августу 

4-милдет: Ар кайсы мамлекеттик органдардагы коррупциянын деңгээлин аныктоо 

4.1. Мамлекеттик башкаруу органдарындагы 
коррупциянын деңгээлин жана коррупция 
менен күрөшүүнүн экономикалык 
натыйжалуулугун баалоо жөнүндө жобонун 
долбоорун иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
1-июну 

4.2. Айрым мамлекеттик башкаруу 
органдарындагы жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарындагы 
коррупциянын деңгээлине жана коррупция 
менен күрөшүүнүн экономикалык 
натыйжалуулугуна пилоттук баалоону 
жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
июну

2019-жылдын 
31-декабры 
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Коррупцияга каршы кеңештин жаңы курамы 
мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун 
өкүлдөрүн камтуу менен түзүлдү; 

- Коррупцияга каршы кеңештин отурумдары 
кварталына 1 жолудан кем эмес өткөрүлүп турат; 

- отурумдардын протоколдору/резолюциялары 
коррупцияга каршы порталга жайгаштырылды 

1.2. Өкмөттүн чечими менен Жобого төмөнкүдөй 
өзгөртүүлөр киргизилди:

- Кеңештин «мамлекеттик органдардын коррупцияга 
каршы ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү 
методологиясын иштеп чыгуу» деген иш-милдети 
кошулду; 

- Кеңештин отурумдарында жарандык коомдун 
альтернативдүү отчетторун кароо жөнүндө ченем 
киргизилди; 

- «Кеңештин курамы паритеттик негизде мамлекеттик 
органдар менен жарандык коомдун өкүлдөрүнөн 
түзүлөт» деген ченем киргизилди 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. ЭКӨУнун Коррупцияга каршы тармагынын 
Чыгыш Европа жана Борбордук Азия өлкөлөрү 
үчүн сунуштамаларынын негизинде методология 
иштелип чыкты жана бекитилди

2.2. Мамлекеттик органдардын 50дөн аз эмес өкүлү 
жана жарандык коомдун 50дөн аз эмес өкүлү үчүн 
окутуп-үйрөтүүчү иш-чаралар өткөрүлдү 

2.3. Квартал сайын ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдар тарабынан жарандык коом менен 
биргеликте мамлекеттик органдардын коррупцияга 
каршы ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүлөт. 
Мониторингдин жыйынтыгы боюнча отчеттор, 
анын ичинде жарандык коомдун альтернативдүү 
отчеттору өкмөттүн коррупцияга каршы порталында 
жайгаштырылды 

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1. Үзгүлтүксүз негизде жарыялана турган 
төмөнкүдөй маалыматтарга коомдун жетүү 
мүмкүндүгү камсыз кылынган: 

- мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы 
пландардын аткарылышы боюнча отчеттору; 

- жарандык коом тарабынан ыйгарым укуктуу 
органдардын коррупцияга каршы пландарынын 
аткарылышына мониторинг жүргүзүүнүн 
жыйынтыктары боюнча отчеттор 

3.2. Жарандарды коррупцияга каршы аракеттенүү 
процессине тартуу жана коррупциялык иштерди 
туруктуу түрдө жактырбоого көндүрүү максатында 
медиадолбоорлор ишке ашырылды 
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4-күтүлүүчү натыйжа 4.1. Коррупциянын деңгээлин жана коррупция менен 
күрөшүүнүн экономикалык натыйжалуулугун баалоо 
жөнүндө жобо бекитилди 

4.2. Бир катар мамлекеттик органдар менен 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында 
коррупциянын деңгээли жөнүндө маалымат алынды 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Эрмек Нурбеков

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын 
коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар 
бөлүмүнүн коррупцияга каршы саясат секторунун 
башчысы 

Электрондук почтасы жана телефону ermek777@gmail.com
+996 (555) 773 773

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар КР Юстиция министрлиги, КР Башкы 
прокуратурасы (макулдашуу боюнча), 
Маалыматтык технологиялар жана байланыш 
мамлекеттик комитети, Билим берүү министрлиги, 
Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

«Результат» коомдук бирикмеси, «Өнүктүрүү саясат 
институту» мекемеси

20. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын активдери (мүлкү) жөнүндө 
маалыматтарды ачыкка чыгаруу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Ачык жетүүдө мамлекеттик активдер жана 
мамлекеттик жана муниципалдык менчик менен 
болгон бүтүмдөр тууралуу маалыматтын жоктугу 
мамлекеттик активдердин жеке керт башын ойлоо 
максатында жөнсүз колдонулушуна, мамлекеттик 
жана жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин 
азайышына өбөлгө түзөт, ошондой эле маалыматка 
жана мамлекеттик ресурстарга бирдей эмес 
жетүү мүмкүндүгүнүн натыйжасында ишкерлик 
субъектилеринин ортосундагы атаандаштыктын 
бузулушуна алып келет. 

Милдеттенменин сыпаттамасы Ведомстволор аралык автоматташтырылган 
маалыматтык системасынын «Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик мүлкүнүн бирдиктүү 
реестри» порталы ишке киргизилет, анын ичинде 
жарандар менен ишкерлер үчүн мамлекеттик жана 
муниципалдык органдардын активдери (мүлкү) 
тууралуу маалыматтар менен муниципалдык 
активдер жөнүндө маалыматтар бар, ошондой эле 
мамлекеттик мүлктү сатуу жана ижарага берүү 
боюнча электрондук аукциондорду өткөрүү үчүн 
электрондук соода аянтчасы иштеп баштайт.
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Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Мамлекеттик жана муниципалдык мүлк тууралуу 
маалыматка ачык жетүү мүмкүндүгү жана порталда 
электрондук тооруктарды өткөрүү бүтүмдөрдүн 
ачыктыгын жогорулатууга, мамлекеттик жана 
муниципалдык мүлктөрдү пайдалануунун 
натыйжалуулугун арттырууга жана коррупциялык 
тобокелдиктерди азайтууга түрткү берет. 

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Ачык-айкындуулук: Жарандар менен ишкерлер 
мамлекеттик жана муниципалдык мүлк тууралуу 
толугураак маалыматты алышат, ошондой эле 
аларды пайдаланууга карата бирдей мүмкүндүккө 
ээ болушат. 

Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын активдери (мүлкү) жөнүндө 
маалыматтарды ачыкка чыгаруу 

1.1. Негизги мүнөздөмөлөрүн (активдин 
тибин, дарегин (жер менен кыймылсыз 
мүлк үчүн) ж.б.) ачыкка чыгаруу менен 
мамлекеттик жана муниципалдык 
активдердин (мүлктүн) реестрин жарыялоо

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
1-декабры 

1.2. Аларга тиешелүү болгон жүгүртүүдөгү 
эмес активдери (негизги каражаттары) 
тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгаруу 
менен мамлекеттик жана муниципалдык 
ишканалардын реестрин жарыялоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
1-декабры 

2-милдет: Мамлекеттик менчик менен электрондук тооруктарды жүргүзүүнү киргизүү 

2.1. Мамлекеттик жана муниципалдык 
мүлктү сатуу жана ижарага берүү боюнча 
электрондук аукциондорду өткөрүү үчүн 
электрондук соода аянтчасын иштеп чыгуу 
жана ишке киргизүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели 

2.2. Муниципалдык мүлктү электрондук 
форматта ижарага берүү боюнча 
аукциондорду өткөрүүнүн тартиби жөнүндө 
жобону жеткире иштеп чыгуу жана бекитүү

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры 

2.3. «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» 
КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жана 
Муниципалдык мүлктү электрондук форматта 
менчиктештирүү боюнча аукциондорду 
жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобону жеткире 
иштеп чыгуу 

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели 
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2.4. Муниципалдык мүлктү ижарага берүү 
жана менчиктештирүү боюнча электрондук 
тооруктарды пилоттоштурууну жүргүзүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
1-июну 

2.5. Коомчулук арасында муниципалдык 
мүлккө карата электрондук тооруктардын 
порталы жөнүндө маалыматты жайылтуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
июлу

2019-жылдын 
31-декабры 

2.6. ЖӨБО кызматкерлерин электрондук 
тооруктардын жол-жоболоруна окутууну 
уюштуруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары.

Республикалык 
бюджеттин 
каражаттарынын 
чегинде

2019-жылдын 
декабры

2020-жылдын 
31-августу 

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Жарандардын жана ишкерлердин мамлекеттик 
жана муниципалдык мүлктүн курамы жана 
көлөмү тууралуу маалымдуулугунун деңгээлин 
жогорулатуу 

1.2. Жарандардын жана ишкерлердин мамлекеттик 
жана муниципалдык ишканалардын мүлкүнүн 
курамы жана көлөмү тууралуу маалымдуулугунун 
деңгээлин жогорулатуу 
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2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Мамлекеттик жана муниципалдык мүлктү 
менчиктештирүүдө, ошондой эле ижарага берүүдө 
реалдуу убакыт режиминде электрондук форматта 
тооруктарды (аукциондорду) өткөрүүнүн ачык-
айкындуулугу камсыз кылынды 

2.2. Муниципалдык мүлктү электрондук форматта 
ижарага берүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн 
тартиби жөнүндө жобо бекитилди.

2.3. «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» КР 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө КР 
Өкмөтүнүн токтому кабыл алынды.

Муниципалдык мүлктү электрондук форматта 
менчиктештирүү боюнча аукциондорду өткөрүүнүн 
тартиби жөнүндө жаңы жобо иштелип чыкты 

2.4. Электрондук тооруктарды пилоттук негизде ишке 
киргизүүнүн натыйжаларына талдоо жүргүзүлдү 
жана электрондук тооруктар механизмин жеткире 
иштеп чыгуу боюнча сунуштар иштелип чыкты.

2.5. Болочок бүтүмдөр тууралуу маалыматка жетүү 
мүмкүнчүлүгү жөнүндө 20дан кем эмес жарыялоо 
жайгаштырылды 

2.6. ЖӨБО кызматкерлерин электрондук 
тооруктардын жол-жоболоруна окутуу боюнча 
тренингдер өткөрүлдү 

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Тулебердиев Ренат Темирбекович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы 

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)615187

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана 
этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 
агенттиги, КР Маалыматтык технологиялар жана 
байланыш мамлекеттик комитети, «Инфосистема» 
мамлекеттик ишканасы

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

Аудиторлор ассоциациясы, «Өнүктүрүү саясат 
институту» мекемеси
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5.8. МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАР

21. Мамлекеттик сатып алуулардын ачык-айкындуулугун жогорулатуу

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик 
сатып алуулар департаменти

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Мамлекеттик сатып алуулардын ачык-
айкындуулугунун рейтингинин баалоосуна 
ылайык (https://www.tpp-rating.org/page/rus/country/
kyrgyzstan) Кыргыз Республикасы мүмкүн болгон 
100 баллдан 65,9 балл алды. 

Мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүнүн ачык-
айкындуулугунун жетишсиздиги жана мамлекеттик 
сатып алуулар веб-порталынын (www.zakupki.gov.
kg) өркүндөтүлбөгөндүгү берүүчүлөр арасындагы 
атаандаштыктын төмөндөшүнө, сатып алууларга 
кеткен мамлекеттик чыгымдардын көбөйүшүнө 
жана мамлекеттик сатып алуулар жаатында 
коррупциянын сакталып турушуна алып келет.  

Милдеттенменин сыпаттамасы Эң мыкты эл аралык практикалар эске алынуу 
менен ачык маалыматтар форматында милдеттүү 
түрдө жарыяланууга тийиш болгон маалыматтардын 
тизмегин кеңейтип жана тактай турган мамлекеттик 
сатып алуулар жаатындагы мыйзамга өзгөртүүлөр 
киргизилет. 

Ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар веб-
порталы өркүндөтүлөт, ал келишимдердин толук 
текстин жана келишимдердин шарттарынын 
аткарылышы тууралуу маалыматты ачыкка чыгарууга 
мүмкүнчүлүк түзөт, ошондой эле мамлекеттик 
сатып алууларга аудит жана коомдук мониторинг 
жүргүзүлүшүн, анын ичинде Даттанууларды жана 
нааразылыктарды кароо боюнча көз карандысыз 
органга даттануулардын берилишин оңойлотот. 

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы мыйзамга 
өзгөртүүлөрдүн киргизилиши жана веб-порталдын 
өркүндөтүлүшү сатып алуунун атаандаш эмес 
ыкмаларынын колдонулушун чектөөгө өбөлгө 
түзөт, бул болсо мамлекеттик сатып алуулардын 
натыйжалуулугун арттырууга жана коррупцияны 
азайтууга түрткү берет.

Почему это обязательство относится к 
ценностям OGP?

Ачык-айкындуулук: Ачык маалыматтар 
форматында мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө 
маалыматтын ачыкка чыгарылышын камсыз кылуу.

Жарандардын катышуусу: Коррупциялык 
көрүнүштөр же мыйзамдын талаптарын бузуулар 
билинген учурларда бардык кызыкдар болгон жактар 
тарабынан Даттанууларды жана нааразылыктарды 
кароо боюнча көз карандысыз органга даттанууларды 
берүүнүн ачык-айкын механизмин ишке киргизүү.
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Кошумча маалымат

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Мамлекеттик сатып алуулар жаатындагы мыйзам базаларын өркүндөтүү 

1.1. ЕАЭБ жөнүндө келишимдин, БСУнун 
мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө 
макулдашуусунун жана башка эл аралык 
стандарттардын талаптарына үндөштүрүү 
максатында мамлекеттик сатып алуулар 
жаатындагы колдонуудагы мыйзамга 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 

Финансы 
министрлигине 
караштуу 
Мамлекеттик 
сатып алуулар 
департаментинин 
бекитилген 
бюджетинин 
чегинде 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-сентябры 

2-милдет. Мамлекеттик сатып алуулардын электрондук системасынын ачык-айкындуулугун 
жогорулатуу 

2.1. Сатып алуулар жөнүндө келишимдерди 
электрондук түрдө түзүү, каттоо жана аткаруу 
модулдарын иштеп чыгуу 

 «Таза Коом» 
программасынын 
бюджетинин 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели

2.2. Стандарттуу эмес отчетторду түзүү үчүн 
суроо-талап карточкасынын формасын иштеп 
чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели

2.3. Эки этаптуу тооруктардын, эл аралык 
уюмдардын долбоорлорунун, алкактык 
макулдашуулардын сатып алууларынын жана 
консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
сатып алууларынын модулдарын иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-сентябры 

2.4. «Кери байланыш» модулун иштеп чыгуу 
жана Call-борборду түзүү 

«Таза Коом» 
программасынын 
бюджетинин 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июлу

2.5. Ачык маалыматтардын эл аралык 
стандарттарына ылайык маалыматтарды 
иштеп чыгуу боюнча программалык 
аспаптарды иштеп чыгуу жана киргизүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-августу 

2.6. Веб-порталда маалыматтардын 
кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
жайгаштырылышын камсыз кылуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
марты

2019-жылдын 
31-декабры 

2.7. Мамлекеттик сатып алууларга аудит 
жүргүзүүнүн кичи системасын иштеп чыгуу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-июлу 

2.8. Мамлекеттик сатып алуулар веб-
порталына API (тиркемелерди программалоо 
интерфейсин, прикладдык программалоо 
интерфейсин) киргизүү 

«Таза Коом» 
программасынын 
бюджетинин 
чегинде

2018-жылдын 
октябры

2019-жылдын 
1-апрели
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1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Сатып алуулар жаатындагы мыйзамга 
төмөндөгүдөй өзгөртүүлөр киргизилди: 

- сатып алуу жөнүндө келишимдин толук текстин, 
келишимге киргизилген өзгөртүүлөрдү жана 
келишимдин аткарылышы тууралуу отчетторду 
(жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү кабыл алуу 
актылары, жүргүзүлгөн төлөмдөр тууралуу маалымат, 
техникалык көзөмөлдүн жана/же сыноолордун 
жыйынтыктары боюнча отчеттор ж.б.) ачык жарыялоо 
боюнча талап киргизилди

- мамлекеттик сатып алуулар системасын жана 
мамлекеттик сатып алуулар системасындагы 
коррупцияга каршы аракеттенүүнү өркүндөтүү 
маселелери боюнча коомчулук менен өз ара 
аракеттенүү механизми киргизилди;

- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө жарыялануучу 
маалыматтардын машина менен окуй алгыдай түрдөгү 
так тизмеги (ачык маалыматтар) аныкталган;

- мамлекеттик сатып алуулардын веб-порталындагы 
маалыматтарды 10 жылдан кем эмес мөөнөттө сактоо 
боюнча талап белгиленди

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Келишимдерди, төлөмдөр тууралуу 
маалыматтарды, төлөөгө эсептерди, товарларды/
жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү кабыл алуу 
актыларын ачыкка чыгаруу камсыз кылынды 
Жеткирилген товарлардын же аткарылган 
жумуштардын/кызмат көрсөтүүлөрдүн акысын 
атайылап создуктуруу боюнча коррупциялык 
тобокелдиктер минималдаштырылды 
2.2. Мамлекеттик сатып алуулардын веб-
порталындагы маалыматтардын реестриндеги 
берилген критерийлер боюнча маалыматтарды 
издөө жана иштеп чыгуу системасы өркүндөтүлдү.
http://bi.prozorro.org мисалында суралып жаткан 
маалыматты визуалдаштыруу боюнча функционал 
ишке киргизилди
2.3. Сатып алуулардын бардык ыкмалары боюнча 
конкурстарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү, сатып алуулар 
тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгаруу камсыз 
кылынды, 
2.4. Жарандык коом менен консультацияларды 
өткөрүү мүмкүнчүлүгү камсыз кылынды, реалдуу 
убакыт режиминде консультацияларды берүү (онлайн 
консультация) боюнча функционал ишке киргизилди 

2.5. Конкурстарды өткөрүү, келишимдер, даттануулар 
жөнүндө кулактандырууларда камтылган 
маалыматтарды машина менен окугудай түрдө ачыкка 
чыгаруу камсыз кылынды
2.6. Мамлекеттик сатып алуулар веб-порталында 
маалыматтар кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
жайгаштырылды 
2.7. Мамлекеттик сатып алууларга аудитти жана 
коомдук мониторингди жөнөкөйлөтүү үчүн функционал 
киргизилди 
2.8. Мамлекеттик сатып алуулардын статистикалык 
маалыматтарын топтоо жана ачыкка чыгаруу, 
иштеп чыгуучулардын кеңири тобун веб-порталдын 
талдоочулук мүмкүнчүлүктөрүн мыктылоого тартуу 
системасы өркүндөтүлдү
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Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Озумбеков Улан Доктурбаевич 

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик 
сатып алуулар департаментинин директору 

Электрондук почтасы жана телефону +996(312)661170

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

КР Финансы министрлигинин Коомдук кеңеши: 
Бакытбек Сатыбеков, Чингиз Бексултанов 
(b.satybekov@gmail.com, beksultanov.kg@gmail.com) 

5.9. ЖАРАНДАРДЫ ТАРТУУ

22. Жарандык коомду коммерциялык эмес уюмдар секторунда террористтик ишти 
каржылоонун (мындан ары - ТК) кооптуулугун баалоого тартуу 

Милдеттенменин башталган жана аяктаган датасы  
2018-жылдын 1-сентябры – 2020-жылдын 31-августу

Жооптуу мамлекеттик орган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы 
(мындан ары – ФЧМК)

Милдеттенменин сыпаттамасы 

Ага карата милдеттенме алына турган 
коомдук көйгөй кайсы? 

Кыргызстанда 29 000ден ашык коммерциялык эмес 
уюм (мындана ары – КЭУ) катталган. Алардын 
иш-аракети маанилүү социалдык кызматтарды 
көрсөтүүдө мамлекеттин ишмердүүлүгүн толуктап 
турат. 

Бирок КЭУнун бүтүндөй секторунун оперативдүү 
ишмердүүлүгү үчүн оордук келтирүүчү же 
чектөөчү чаралардын көрүлүү себебинен улам 
терроризмди каржылоо менен күрөшүү боюнча 
эл аралык милдеттенмелердин алкагында Өкмөт 
тарабынан көрүлгөн чаралар ак ниет КЭУлардын 
ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Милдеттенменин сыпаттамасы Жарандык коомдун өкүлдөрүн КЭУ секторунда 
террористтик ишти каржылоонун кооптуулугун 
баалоого карата методологиялык ыкмаларды иштеп 
чыгууга тартуу жана террористтик ишти каржылоого 
каршы аракеттенүү маселелеринде КЭУлардын 
маалымдуулугун жогорулатуу.

Милдеттенме коомдук көйгөйдүн чечилишине 
кантип өбөлгө түзө алат?  

Кооптуулуктун негизиндеги ыкмалардын 
киргизилиши террористтик ишти каржылоо 
кооптуулугу жогору КЭУларды аныктоого жана 
КЭУнун бүтүндөй секторунун ишмердүүлүгүн 
чектебей турган даректүү чаралардын көрүлүшүнө 
өбөлгө түзөт

Эмне үчүн бул милдеттенме OGP 
баалуулуктарына кирет? 

Жарандардын катышуусу: Жарандык коомду 
КЭУ секторунда террористтик ишти каржылоонун 
кооптуулугун баалоого жана кийинки иш-аракеттерди 
пландаштырууга тартуу 
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Кошумча маалымат Милдеттенме «Террористтик ишти каржылоого 
жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга 
(адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына шайкеш келет 

Иш-чаралар Бюджеттин 
сыпаттамасы

Башталуу 
датасы

Аяктоо  
датасы

1-милдет: Коммерциялык эмес уюмдар секторундагы террористтик ишти каржылоонун 
кооптуулугун баалоого карата методологиялык ыкмалар киргизилди

1.1. Компетенттүү мамлекеттик органдардын 
кызматкерлеринин, КЭУ секторунун 
өкүлдөрүнүн жана ФЧМКнын Коомдук 
кеңешинин мүчөлөрүнүн арасынан КЭУ 
секторунда ТКнын кооптуулугун баалоонун 
методологиясын иштеп чыгуу боюнча 
жумушчу топту түзүү  

ФЧМКнын 
бюджетинин 
алкагында

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры 

1.2. КЭУ секторунда ТКны каржылоо 
кооптуулуктарын баалоонун методологиясын 
иштеп чыгуу, анын ичинде: 

- колдо болгон жетектөөчү документтерге 
жана материалдарга талдоо жүргүзүү 
(ФАТФнын (Акчаларды адалдоо менен 
күрөшүүнүн финансылык чараларын иштеп 
чыгуу тобунун) сунуштамалары, ФАТФнын 
сунуштамаларына техникалык ылайыктыкты 
жана системалардын натыйжалуулугун 
баалоо методологиясы, ТКнын улуттук 
деңгээлдеги кооптуулугун баалоо боюнча 
ФАТФнын жетектөөчү көрсөтмөлөрү, ТКнын 
кооптуулугуна улуттук баалоо жүргүзүүдөгү 
ЕККУнун колдонмосу ж.б.);  

 - КЭУ секторунда ТКнын кооптуулугун 
баалоо чөйрөсүндөгү эл аралык практикага 
талдоо жүргүзүү;

- кызыкдар болгон тараптар менен КЭУ 
секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун 
тартиби жөнүндө жобонун долбоорун иштеп 
чыгуу жана аны талкуулоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры 

1.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулугун 
баалоонун тартиби, баалоонун жыйынтыгын 
талкуулоонун тартиби, бул баалоонун 
жыйынтыгы тууралуу маалыматты 
жарыялоонун тартиби жөнүндө жобону 
бекитүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
октябры

2018-жылдын 
31-декабры 

2-милдет: КЭУ секторундагы ТК кооптуулуктарын биргелешип баалоо жана иш-аракеттерди 
биргелешип пландаштыруу 

2.1. Компетенттүү мамлекеттик органдардын 
кызматкерлеринин, КЭУ секторунун 
өкүлдөрүнүн жана ФЧМКнын Коомдук 
кеңешинин мүчөлөрүнүн арасынан КЭУ 
секторундагы ТК кооптуулугун баалоо үчүн 
жумушчу топту түзүү  

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2018-жылдын 
декабры

2019-жылдын 
31-марты 
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2.2. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын 
баалоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
январы

2019-жылдын 
31-марты 

2.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулугун баалоо 
тууралуу отчеттун презентациясын өткөрүү 
жана жыйынтыгын жарыялоо 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
февралы

2019-жылдын 
31-марты 

3-милдет: ТКга каршы аракеттенүү маселелери боюнча КЭУнун маалымдуулугун жогорулатуу 

3.1. Маалыматтык-окутуучу программаны 2 
тилде (кыргыз жана орус) иштеп чыгуу

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
31-августу 

3.2. ФЧМКнын сайтына ТКга каршы 
аракеттенүү маселелери боюнча 
маалыматтык материалдарды жайгаштыруу 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
31-августу 

3.3. КЭУ секторунда ТКга каршы 
аракеттенүү маселелери боюнча кеминде 7 
маалыматтык иш-чараны (тегерек столдорду, 
семинарларды) өткөрүү 

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
апрели

2019-жылдын 
31-августу 

4-милдет: КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын эсепке алуу чараларын иштеп чыгуу 

4.1. КЭУ секторунда ТКнын аныкталган 
кооптуулуктарын эсепке алуу жана аларды 
азайтуу боюнча иш-аракеттер планын иштеп 
чыгуу жана бекитүү

Өнүктүрүү 
боюнча 
өнөктөштөрдүн 
каражаттары 

2019-жылдын 
майы

2019-жылдын 
1-сентябры 

1-күтүлүүчү натыйжа 1.1. Жумушчу топ түзүлдү

1.2. КРнын КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын 
баалоонун методологиясы иштелип чыкты

1.3. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарын баалоонун 
тартиби, баалоонун жыйынтыктарын талкуулоонун 
тартиби, КЭУ өкүлдөрүн катыштыруу менен бул 
баалоонун жыйыктыктары тууралуу маалыматты 
жарыялоонун тартиби жөнүндө жобо бекитилди 

2-күтүлүүчү натыйжа 2.1. Жумушчу топ түзүлдү

2.2. КЭУ секторунда ТК кооптуулуктарына баалоо 
жүргүзүлдү 

2.3. Кооптуулуктарды баалоо жөнүндө отчеттун 
презентациясы өткөрүлдү, жыйынтыгы ФЧМКнын 
сайтына жана ЖМКга жарыяланды 

3-күтүлүүчү натыйжа 3.1. Иш-чараларды жана каржылоонун булактарын 
көрсөтүү менен маалыматтык-окутуучу 
программанын планы бекитилди

3.2. Коомчулуктун ТКга каршы аракеттенүү 
маселелери боюнча материалдарга жетүү 
мүмкүндүгү камсыз кылынды

3.3. КЭУнун ТКнын кооптуулуктары тууралуу 
маалыматка жетүү мүмкүндүгү камсыз кылынды 
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4-күтүлүүчү натыйжа 4.1. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен биргелешип баалоонун жыйынтыгы боюнча 
КЭУ секторунда ТКнын аныкталган кооптуулуктарын 
эсепке алуу жана азайтуу боюнча иш-аракеттер 
планы бекитилди

Байланыш маалыматы

Аткаруучу мамлекеттик органдан жооптуу 
адамдын ФАА 

Дуйшенов Суванбек Айдинович

Кызматы, түзүмдүк бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын 
юридикалык бөлүмүнүн ага инспектору 

Электрондук почтасы жана телефону Duishenov.sa@gmail.com 
+996(312)335529

Башка кошо аткаруучу мамлекеттик органдар 

ЖКУ, жеке сектор, көп жактуу уюмдар, 
жумушчу топ

“Жарандык катышуу” коомдук фонду, Эркингуль 
Убышева

Бакыт Сатыбеков, КР Финансы министрлигинин 
Коомдук кеңешинин мүчөсү 
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ТИРКЕМЕ I

2018-2020-ЖЖ. УИПТИ ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА АЧЫК КООМДУК КОНСУЛЬ-
ТАЦИЯЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

№ Иш-Чара Датасы Катышуучулар Орду

1
 «Тышкы жардамды башкаруу боюнча көп 
тараптуу платформаны түзүү» демилгеси боюнча 
жарандык коомдун жана КР ФМнын өкүлдөрү 
менен коомдук консультациялар 

05.07.2018 8 Кичи зал, 
КР ФМ

2
«Мамлекеттик сатып алуулардын ачык-айкын 
системасы» демилгеси боюнча жарандык 
коомдун жана КР ФМнын өкүлдөрү менен коомдук 
консультациялар

05.07.2018 8 Кичи зал, 
КР ФМ

3

«Тоо кендерин казуу тармагынын өз ара 
байланыштуу маалыматтарын долбоордун 
деңгээлинде жарыялоо» демилгеси боюнча 
жарандык коомдун жана КР ӨЭЖМКнын өкүлдөрү 
менен коомдук консультациялар

05.07.2018 12
Конференц-
зал, 
ӨЭЖМК

4
«Жарандык коомду мамлекеттик органдардын 
коррупцияга каршы ишмердүүлүгүнө тартуу» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана КР 
ЮМнын өкүлдөрү менен коомдук консультациялар 

06.07.2018 5 КР ЮМ

5

«Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБ 
органдарынын коррупциялык укук бузуулары 
тууралуу салыштырмалуу маалыматтарды берүү» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана КР 
ЮМнын өкүлдөрү менен коомдук консультациялар

06.07.2018 5 КР ЮМ

6

«Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын 
активдери (мүлкү) жөнүндө маалыматты ачыкка 
чыгаруу» демилгеси боюнча жарандык коомдун 
жана КРӨгө караштуу ММБФнын өкүлдөрү менен 
коомдук консультациялар 

06.07.2018 10
КРӨгө 
караштуу 
ММБФ

7

«Муниципалдык жерлер жана мүлктөр менен 
болгон бүтүмдөргө карата ачык-айкындуулук жана 
ачык маалыматтар» демилгеси боюнча жарандык 
коомдун жана КРӨгө караштуу ММБФнын 
өкүлдөрү менен коомдук консультациялар 

06.07.2018 10
КРӨгө 
караштуу 
ММБФ

8
«Сот актыларынын мамлекеттик реестрин 
модернизациялоо» демилгеси боюнча КР ЖСнын, 
БУУӨПтүн жана жарандык коомдун өкүлдөрү 
менен жумушчу жолугушуу 

11.07.2018 9 КР ЖС

9

«ЖӨБ органдарынын бюджеттик процесстеги 
кызыкчылыктарын жана натыйжаларын эске 
алуу» демилгесин жарандык коомдун жана КР 
ФМнын өкүлдөрү менен ачык талкуулоо 

11.07.2018 8

КР Финансы 
министринин 
орун 
басарынын 
кабылдамасы

10

«Катыштыруу аспаптарын түзүү аркылуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджеттик 
ачык-айкындуулугун камсыз кылуу» демилгесин 
жарандык коомдун жана КР ФМнын өкүлдөрү 
менен ачык талкуулоо 

11.07.2018 8

КР Финансы 
министринин 
орун 
басарынын 
кабылдамасы
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11.
«Жергиликтүү бюджет маалыматтык системасын 
ишке киргизүү» демилгесин жарандык коомдун 
жана КР ФМнын өкүлдөрү менен ачык талкуулоо

11.07.2018 8

КР Финансы 
министринин 
орун 
басарынын 
кабылдамасы

12

«Ченемдик укуктук актылардын жана мамлекеттик 
программалардын долбоорлорун коомдук 
талкуулоо жол-жоболорун жакшыртуу» демилгеси 
боюнча жарандык коомдун жана КР ЮМнын 
өкүлдөрү менен коомдук консультациялар 

12.07.2018 7 Конференц-
зал, КР ЮМ

13

«Кабыл алынган ченемдик укуктук актыларга 
карата ЖТТны (Жөнгө салуучу таасиринин 
талдоосун) жана маалымкат-негиздемелерди 
Юстиция министрлигинин ЧУАларынын 
мамлекеттик реестрине жарыялоо» демилгеси 
боюнча жарандык коомдун жана КР ЮМнын 
өкүлдөрү менен коомдук консультациялар 

12.07.2018 7 Конференц-
зал, КР ЮМ

14

«Бирдиктүү электрондук порталды (БЭП) түзүү 
жолу менен ЧУАлардын долбоорлорун коомдук 
талкуулоонун жол-жоболорун жакшыртуу» 
демилгесинин алкагында иш-чараларды 
жарандык коомдун жана КР ЮМнын өкүлдөрү 
менен талкуулоо

12.07.2018 20 Конференц-
зал, КР ЮМ

15
«Калктын ЖӨБ органдарына болгон ишениминин 
деңгээлин эсептөө» демилгеси боюнча жарандык 
коомдун жана КР УСКнын өкүлдөрү менен коомдук 
консультациялар 

12.07.2019 12 Конференц-
зал, УСК

16

«Коммерциялык эмес уюмдар секторунда акчаны 
адалдоо жана терроризмди каржылоо (АА/ТК) 
боюнча кооптуулуктарды биргелешип баалоонун 
тартиби, баалоонун жыйынтыктарын талкуулоонун 
тартиби, ошондой эле коммерциялык эмес 
уюмдардын өкүлдөрүн катыштыруу менен бул 
баалоонун жыйынтыктары тууралуу маалыматты 
жарыялоонун тартиби жөнүндө жобону 
бекитүү» демилгеси боюнча жарандык коомдун 
жана КР ФЧМКнын өкүлдөрү менен коомдук 
консультациялар

13.07.2010 20
Конференц-
зал,
КР ФЧМК

17

«Бюджеттик процесстин ачык-айкындуулугун 
жана Бюджеттин ачык-айкындуулугунун индексин 
жогорулатуу» демилгеси боюнча жарандык 
коомдун жана КР ФМнын өкүлдөрү менен коомдук 
консультациялар

13.07.2019 6 Кичи зал,
КР ФМ

18

«Жарандардын 1918-1953-жылдардагы архивдик 
документтерге жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана 
КР Өкмөтүнө караштуу Архивдик агенттиктин 
өкүлдөрү менен коомдук угуулар 

13.07.2019 15

Конференц-
зал, КРӨгө 
караштуу 
Архивдик 
агенттик 

19

«Кыргыз Республикасында ачык маалыматтар 
саясатын ишке ашыруу жана илгерилетүү» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана 
КР МТБМКнын өкүлдөрү менен коомдук 
консультациялар 

13.07.2019 7 КР МТБМК 

20
«Саламаттыкты сактоо уюмдарынын 
ишмердүүлүгү тууралуу ачык маалыматтар» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана КР 
ССМнын өкүлдөрү менен коомдук угуулар

13.07.2019 15 КР ССМ
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21
«Билим берүү системасынын билим берүү 
уюмдарынын деңгээлиндеги ачык маалыматтары» 
демилгеси боюнча жарандык коомдун жана КР 
БИМдин өкүлдөрү менен консультация

20.07.2019 10 Конференц-
зал, КР БИМ 

22

«Шайлоолорду (референдумдарды) жана 
талапкерлердин, саясый партиялардын, 
референдумдун «Макул» жана «Каршы» 
топторунун шайлоо кампанияларын каржылоонун 
ачык-айкындуулугу» демилгеси боюнча жарандык 
коомдун жана КР БШКнын өкүлдөрү менен 
коомдук консультациялар

26.07.2019 9 КР БШК
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ТИРКЕМЕ II

АЧЫК ӨКМӨТ УЛУТТУК ФОРУМУНУН МҮЧӨЛӨРҮНҮН ТИЗМЕСИ
№ ФАА Позициясы Уюм

1 Абдылдаева Айнур Нуралиевна Министр Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлиги

2 Абдрахматова Атыр Болотбековна Көз карандысыз эксперт

3 Абжапаров Теңизбек Жусупович Төрага 
Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик салык кызматы 

4 Айтбаева Асыл Айтбаевна Директор 
Кыргыз Республикасынын 
«Интербилим» эл аралык 
борбору» КБ 

5 Аляева Динара Умарджановна Аткаруучу директор «Эркиндик үнү» КФ

6 Арунова Индира Абдыкеримовна Көз карандысыз эксперт

7 Ахметова Нурсулу Меирбековна Бөлүм башчы

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 
Аппаратынын стратегиялык 
өнүктүрүү саясаты, 
экономика жана финансы 
бөлүмү (макулдашуу 
боюнча) 

8 Бексултанов Чингиз Мирбекович Директор 
 «Өнүктүрүү максатында 
расмий жардам көрсөтүү 
форуму» КФ 

9 Боромбаева Эльвира Наматовна Президент Чакан ГЭСтер ассоциациясы

10 Джунушалиев Кашкар 
Астаканович Министр Кыргыз Республикасынын 

Ички иштер министрлиги

11 Иманалиев Каныбек Капашович Депутат 

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңеши, 
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешиндеги 
парламенттик оппозициялык 
фракциялар коалициясынын 
өкүлү (макулдашуу боюнча)

12 Карыбаева Мира Аскеровна Бөлүм башчы 

Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 
Аппаратынын жарандык 
өнүктүрүү, дин жана 
этникалык саясат бөлүмү 
(макулдашуу боюнча)

13 Касымалиев Адылбек Алешович Министр Кыргыз Республикасынын 
Финансы инимстрлиги

14 Касымалиева Аида Камчыбековна Депутат 

Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңеши, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку 
Кеңешиндеги парламенттик 
көпчүлүк фракцияларынын 
коалициясынын өкүлү 
(макулдашуу боюнча)
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15 Карасартова Рита Рахмановна Директор «Жарандык демилгелерди 
колдоо альянсы» КБ

16 Коак Александр Николаевич Эксперт «Коомдук технологиялар 
борбору» КФ

17 Кудайбердиева Гульмира 
Каримовна Министр

Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим 
министрлиги

18 Матыев Бакыт Арстанович Директор
«Кыргызстандын кесипкөй 
бухгалтерлер жана 
аудиторлор институту» КБ

19 Муканова Нурипа Аалиевна Директор 

«Коррупцияга каршы 
ишкерлер кеңеши» 
коммерциялык эмес 
бейөкмөт уюму 

20 Мусабекова Динара Алибековна Регионалдык менеджер 
Жарандык коом институту, 
Борбордук Азия 
университети

21 Өмүрбекова Алтынай Сейтбековна Вице-премьер-министр 
Кыргыз Республикасы, 
Улуттук Форумдун тең 
төрагасы;

22 Оңолбеков Алмаз Мадылбекович төрага 
Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик бажы кызматы 

23 Осмонкулов Маратбек Аскарович Аппарат жетекчиси 
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку соту (макулдашуу 
боюнча)

24 Панкратов Олег Михайлович Министр Кыргыз Республикасынын 
Экономика министрлиги

25 Рыскулов Уланбек Дуулатович Төрага 

Кыргыз Республикасынын 
Өнөр жай, энергетика жана 
жер казынасын пайдалануу 
боюнча мамлекеттик 
комитети

26 Сатыбеков Бакытбек Эркинович Директор 

«Жарандык демилгелерди 
колдоо альянсы» КБ, Улуттук 
Форумдун тең төрагасы 
(макулдашуу боюнча)

27 Садыркулова Айжан Медетовна Аудитор 
Кыргыз Республикасынын 
Эсептөө палатасы 
(макулдашуу боюнча)

28 Сыдыков Айдар Жумабаевич Адвокат «Эркиндик үнү» КБ

29 Токтакунов Нурбек Акбарович Директор  «Прецедент өнөктөштүк 
тобу» коомдук фонду

30 Төралиева Жылдыз 
Шабданбековна Директор «Результат» КБ
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31 Тулебердиев Ренат Темирбекович Төрага 

Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик мүлктү 
башкаруу фонду

32 Тюлюндиева Назира Манатовна Эксперт 
 «Өнүктүрүү саясат 
институту» коммерциялык 
эмес бейөкмөт уюму 

33 Убышева Эркингуль Мукашевна Директор «Жарандык катышуу фонду» 
КБ

34 Ускенбаева Гульнара Тураровна Аткаруучу директор 
Берүүчүлөр (өндүрүүчүлөр 
жана дистрибьюторлор) 
ассоциациясы 

35 Чолпонбаев Космосбек Сариевич Министр 
Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо 
министрлиги

36 Шаикова Алина Кавылбековна Төрага 
Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик каттоо кызматы

37 Шаршембиев Бакыт Нурджанович Төрага 

Кыргыз Республикасынын 
Маалыматтык технологиялар 
жана байланыш мамлекеттик 
комитети

38 Эстебесова Батма Абибовна Директор 
 «Социум» коомдо кишини 
социалдык өнүктүрүү жана 
ийкемдөө боюнча КБ


