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МУНИЦИПАЛИТЕТ

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

ИЛИМИЙ-ПОПУЛЯРДУ У ЖУРНА Л

ЖӨБ Союзунун юридикалык консультациясы:
жер участокторун
жеке менчик турак үй
курууга берүү тууралуу

ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШТЕРДИН ЖАҢЫ
ДЕПУТАТТАРЫНА ЖАРДАМ
“Мен – жергиликтүү кеңештин
депутатымын”
Кыргыз Республикасынын жергиликтүү
кеңештеринин депутаттарынын
175 суроосуна жооптордун жыйнагы
Жергиликтүү кеңештердин бардык депутаттары
жергиликтүү жамааттардын турмушундагы ар
кандай маселелерди чечүү зарылдыгына туш
болушат. Бирок бир дагы адам баарын биле
бербейт, ал эми ошол суроолорго жоопторду
мыйзамдардан издөө оңой эмес жана көп
убакытты талап кылат. Жергиликтүү бюджеттер,
жерлер, айыл өкмөтүнүн жана мэриянын иши
ж.б. боюнча тажрыйбалуу эксперттердин тобу
депутаттар көп узаткан суроолорго жоопторду
“Мен – жергиликтүү кеңештин депутатымын”
жыйнагына
топтошту.

БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ
БАШКАРУУ АКАДЕМИЯСЫ
“Мен – жергиликтүү кеңештин депутатымын”
жыйнагын сунуштайт

АТАЙЫН
БАА!

298 СОМ
ЖЫЙНАКТЫН САНЫ

Жыйнак төмөнкү топтордо чогултулган 175 суроого
ЧЕКТЕЛҮҮ!
жоопторду камтыйт: ЖӨБдүн негиздери, жергиликтүү
кеңештерге шайлоо, жергиликтүү депутаттын статусу,
кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары, жергиликтүү кеңештин төрагасы, кеңештердин
ыйгарым укуктары жана сессиялары, депутаттын иш тартиби жана шарттары, кеңештин ыйгарым
укуктарын токтотуу жана анын чечимдерин жокко чыгаруу, жарандар менен мамлекеттик
органдардын өз ара мамилелери, социалдык-экономикалык өнүгүү программасы (СЭӨП),
жергиликтүү бюджет, муниципалдык менчик, кадрлар жана муниципалдык кызматчыларга таасир
этүү жөнүндө, Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун (АЖМФ) жерлери, жайыттар
жөнүндө.
Жыйнак алгач 2011-жылы жарыкка чыгып, андан бери жетинчи жолу басылып чыгууда. Эмне үчүн
бул жыйнак ушунчалык популярдуу боло алды? Себеби, ага депутаттар өз ишинде туш болгон
реалдуу суроолор камтылган. Бул суроолорду эксперттер кылдаттык менен чогултуп, талдап
чыгышат, ал эми жоопторду ЖӨБ органдарынын жана мамлекеттик органдардын эң тажрыйбалуу
жетекчилерин кошо алганда, ЖӨБ тармагындагы квалификациялуу адистер жана практиктер
даярдашат.

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

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!
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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.

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

