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МУНИЦИПАЛИТЕТ

МУНИЦИПАЛИТЕТ –
БУЛ АЙМАКТЫН,
АЛ ЖЕРДЕ ЖАШАГАН КАЛКТЫН
ЖАНА ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН
ҮЧИЛТИГИ

ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУ У ЖУРНА Л

Кыргызстандын бардык аймактарында 10 миңден ашык адам аялдардын
жергиликтүү шайлоого катышуусу жөнүндө
билип калышты
Мукабадагы сүрөттү
Борбор Азиядагы Ханнс Зайдель Фонду берди

Урматтуу ЖӨБ органдарынын
жетекчилери жана кызматкерлери,
жергиликтүү кеңештердин
депутаттары!
Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүүнүн
даяр “рецепттерин” билгиңиз
келеби?
Кыргыз Республикасындагы жана
башка өлкөлөрдөгү жергиликтүү
маанидеги маселелерди чечүү
боюнча ЖӨБ органдарынын мыкты
тажрыйбасынын топтомун сунуш
кылабыз!
“Муниципалитет” журналына
жана ЖӨБдүн Мыкты практикалар
порталына жазылыңыз!

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУ У ЖУРНА Л
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Юридикалык консультациялар.
ЖӨБ органдарынын актуалдуу
суроолоруна жооптор.
Мыйзамдардагы жаңылыктар.
Мыкты тажрыйбалардын мисалдары.
ЖӨБ жана мамлекеттик башкаруу
маселелери боюнча изилдөөлөр.
Мамлекеттик органдардын
комментарийлери.
Райондордун “портреттери”
(ЖӨБ органдарынын курама
“портреттери”).
ЖӨБ боюнча алдыңкы эксперттердин
макалалары.
Жердештердин окуялары.

ТЕМАТИКАЛЫК БАГЫТТАР:
•

•

•

•
•

ЖӨБдүн кызмат көрсөтүүлөрү (суу,
таштанды, эс алууну уюштуруу жана
башкалар).
ЖӨБдүн финансысы (комментарийлер,
көйгөйлөрдү чечүү, бюджет аралык
мамилелер).
ЖӨБдүн кадрлары (муниципалдык
кызмат, окутуу, квалификацияны
жогорулатуу).
ЖӨБдүн ресурстары (жерлерди, жер
казынасын, инвестицияларды башкаруу).
Жарандардын ЖӨБгө катышуусу
(жарандардын чогулуп иш кылган
мисалдары, ийгиликтүү окуялар жана
башкалар).

ЖӨБ Союзуна мүчөлүк акыны төлөгөн ЖӨБ органдары журналга
жана порталга АКЫСЫЗ жазылса болот! Толук маалымат алуу үчүн:

http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57
Калгандар үчүн жазылуунун акысы жылына 2400 сомду түзөт.

“Муниципалитет” журналынын бул саны “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги:
бюджеттик процесс” Долбоорунун финансылык колдоосу менен чыкты. Аталган Долбоорду
Швейцариянын Өнүктүрүү жана Кызматташтык агенттиги аркылуу Швейцария Өкмөтү
каржылайт жана Өнүктүрүү саясат институту аткарат.
Кагазды үнөмдөө максатында мындан ары журналда ЭҮЖӨБОЖ Долбоору деп кыскартылып
берилет. Толук маалыматты төмөнкү шилтеме боюнча алсаңыз болот: www.vap.kg

БУГА КОШУМЧА ЖУРНАЛГА ЖАЗЫЛГАНДАР
ЖӨБдүн МЫКТЫ ПРАКТИКАЛАР ПОРТАЛЫНЫН
(WWW.MYKTYAIMAK.GOV.KG) КЫЗМАТ
КӨРСӨТҮҮЛӨРҮН АКЫСЫЗ АЛЫШАТ:
•

Конкурстарга катышып, мыкты практика
үчүн добуш берип, баалуу байгелерди алууга
мүмкүнчүлүк болот!

•

ЖӨБ чөйрөсүндөгү суроолорду узатып, ага
ыкчам жана квалификациялууу жоопторду
алууга шарт түзүлөт!

•

Муниципалдык башкаруунун актуалдуу маселелери боюнча видео сабактарга кире аласыз!

•

Муниципалдык башкаруунун жана
жергиликтүү кеңештердин ишине
байланышкан актуалдуу темалар
боюнча онлайн-окуудан өтө аласыз!

•

Сиздин ЖӨБ органдагы көйгөйлүү
маселелер боюнча мамлекеттик
органдардын жетекчилери менен
жолугушууларга катыша аласыз!

WWW.MYKTYAIMAK.GOV.KG

Акысыз жазылуу үчүн (ЖӨБ Союзунун мүчөлөрү үчүн) өтүнмөнү бул жерге калтырыңыз:
http://myktyaimak.gov.kg/single-news?id=57
Же болбосо бир нече жол менен жазылсаңыз болот: телефон чалыңыз: +996 770 77-11-30; же
электрондук дарекке кат жазыңыз: portal.msu@dpi.kg; же www.myktyaimak.gov.kg Порталындагы
“Суроо узатыңыз” бөлүмүндө билдирүү калтырыңыз. Порталдын администратору Гуляим
ШАМШИДИНОВА 24 сааттын ичинде сизге жооп берет.

ЖӨБДҮН МЫКТЫ ПРАКТИКАЛАР ПОРТАЛЫ
WWW.MYKTYAIMAK.GOV.KG

ПОРТАЛГА
ӨЗҮҢДҮН
МЫКТЫ
ТАЖРЫЙБАҢДЫ
ЖҮКТӨП

150 МИҢ
СОМДОН

АШЫК СУММАГА
(ЖӨБ ОРГАНДАРЫ
ҮЧҮН) ЖАНА

25 МИҢ СОМГО
(ЖАРАНДАР,
ЭКСПЕРТТЕР ҮЧҮН)
БАЙГЕГЕ ЭЭ БОЛ

