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Ош шаарындагы мамлекеттик жана 
муниципалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө коомдук 
мониторинг жана баалоо жүргүзүү
тажрыйбасы

Интербилим‐Ош, 2018‐жылдын 15‐ноябры

КР Конституциясы жана
мыйзамдары

КР Конституциясында (2010‐ж.) бекитилген
негизги жоболордун бирине ылайык, «Кыргыз
Республикасында мамлекеттик бийлик:
‐ мамлекеттик органдардын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын эл алдындагы 
жоопкерчилигинин жана ачыктыгынын, өз 
ыйгарым укуктарын элдин кызыкчылыгында 
жүзөгө ашыруусунун принцибине 
негизденет (3‐берененин 3‐пункту);
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Ош шаарынын жергиликтүү
жамаатынын уставы
Шаардык кеңештин 2015‐жылдын 25‐
мартындагы №260 Т О К Т О М У
 27.1. Шаардын артыкчылыктуу маселелерин 
аныктоо жана чечүү боюнча ачыктыкты, 
айкындыкты камсыз кылуу жана жергиликтүү
жамааттын мүчөлөрүн жергиликтүү коомдук 
маанилүү чечимдерди кабыл алууга тартуу, 
ошондой эле жергиликтүүжамааттын, донор 
уюмдардын жана жергиликтүү бюджеттин 
шаардын өнүгүүсүнө чегерилген 
каражаттарынын натыйжалуулугун 
жогорулатуу максатында биргелешкен 
мониторинг жана баалоо боюнча иш‐чаралар 
жүргүзүлөт. 

Жергиликтүүжамааттын уставы
 27.5. Биргелешкен мониторинг жана баа лоо боюнча топ 
төмөнкүлөргө мониторинг жүргүзүүгөжана баа берүүгө укуктуу

 ‐ мэриянын жана анын структуралык бөлүмдөрүнүн, ошондой эле 
муниципалдык уюмдардын, мекемелердин жана ишканалардын иш‐
аракеттерине

 ‐ шаардын жергиликтүүжамаатынын жашоо‐турмушун камсыздоо 
боюнча кызмат көрсөткөн коомдук уюмдардын жана бирикмелердин 
(суу колдонуучулар ассоциацияларынын (АВП), таза суу 
колдонуучулардын айылдык бирикмесинин (СОППВ ж.б.)  иш‐
аракеттерине;

 ‐ биргелешкен аракеттеги пландарын, социалдык‐экономикалык 
өнүгүү пландарын, стратегиялык өнүктүрүү пландарын ж.б. 
кошкондо шаарды өнүктүрүү пландарына;

 ‐ жергиликтүүжана республикалык бюджеттен, эл аралык жана 
башка донор уюмдардын, демөөрчүлөрдүн жана Кыргыз 
Республикасынын башка мыйзамдар менен тыюу салынбаган 
булактардан каржыланып ишке ашырылуучу жергиликтүү
демилгелердин, долбоорлордун, программалардын ишке 
ашырылуусуна.
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Коомдук мониторинг жана баалоонун цикли

БМжБ 
боюнча 
жумушчу 
топту түзүү

• Жумушчу топту окутуу

• МжБ методологиясын биргелешип иштеп чыгуу

Коомдук 
мониторинг
ди жүргүзүү

• Мамлекеттик жана мунуиципалдык стандарттардын негизинде

• Өз алдынча иштелип чыккан методика

БМжБ 
жыйынтыкт
ары менен 
таанышуу

•Сунуштамаларды иштеп чыгуу

•Коомдук угуулар

Сунуштамал
арды 

биргелешип 
ишке 
ашыруу

• Сунуштамаларды киргизүү, КР Өкмөтүнүн же муниципалитеттин 
деңгээлинде айрым токтомдорду жана чечимдерди кабыл алуу

Жергиликтүү деңгээлде МжБ саясатын 
жайылтуу боюнча өнөктөштөр

 КР Жогорку Кеңеши
 КР Өкмөтү, ЖӨБЭММА, Финансы 
министрлиги, Экономикалык өнүгүү
министрлиги

 «Өнүктүрүү саясат институту» коомдук 
уюму

 Коомдук технологиялар борбору
 ЕККУ
 Польшанын Тышкы иштер министрлиги, 
Германиянын Тышкы иштер министрлиги

 ICCO, Голландия
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Депутаттар, коммерциялык эмес уюмдар жана Ош ш. 
мэриясынын кызматкерлери үчүн МжБ боюнча окуулар 
(32 адам) Пернель, Канада (август, 2018)

Коомдук мониторинг боюнча 
«Интербилим‐Ош» уюмунун тажрыйбасы

 Ош шаарында мониторинг жүргүзүүнүн алкагында 
айрым муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр 
изилденип чыкты: 

 Жер участокторун бөлүүгө байланышкан 
муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр

 КТК чыгаруу 

 Таза суу менен камсыз кылуу
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Кабыл алынган сунуштамалар



 Жер участокторун бөлүп берүүгө
жана турак жай шарттарын 
жакшыртууга (стандарттардын 
негизинде) байланышкан 
муниципалдык кызмат 
көрсөтүүлөр

 Ичүүчү суу менен камсыз кылуу 
ишине мониторинг жүргүзүү

 Ош ш. «Тазалыктын»  ишине 
мониторинг жүргүзүү

 Ош ш. Жер куруу жана жерди 
пайдалануу эрежелеринин ишке 
ашырылуусуна мониторинг 
жүргүзүү

 КР Өкмөтүжеке турак жай 
куруу үчүн жер алууга кезекке 
тургандардын тизмесин 
милдеттүү түрдөжарыялоо 
тууралуу токтом кабыл алган

 Эсептегичтер орнотулуп 
жатат;

 Абоненттер менен 
келишимдерге өзгөртүүлөр 
киргизилүүдө

 Ош шаарынын Жер 
участокторун пайдалануу 
эрежелерине өзгөртүүлөр 
киргизилди
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Калк өзүнүн өкүлчүлүктүү органдары аркылуу Ош 
шаарындагы ЖӨБОнун ишине үч деңгээлде 
катышууда:

 Көйгөйлөрдү биргелешип талкуулоо процессинде –
кайтарым байланыш түзүлөт (коомдук угуулар); 

 Чечимдерди кабыл алуу процессинде (жергиликтүү
саясатты биргелешип иштеп чыгуу жана жайылтуу, 
жарандык коомду Ош шаардык мэриясынын 
жумушчу топторуна жана комиссияларына кошуу); 

 Жергиликтүү кызмат көрсөтүүлөргө мониторинг 
жана баалоо жүргүзүү процессинде (жергиликтүү
бейөкмөт уюмдар, аны менен катар «Интербилим») 
бул максаттар үчүн финансы каражаттары өз 
алдынча тартылат. Мэрия мониторинг жана 
баалоонун натыйжасында аныкталган 
сунуштамаларды жарым‐жартылай кабыл алат.

http://ppt.prtxt.ru Company Logo
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Жарандык коомдун субъекттери Ош шаардык 
мэриясына караштуу бардык жумушчу топторго 

жана комиссияларга кирген

 Жер маселелерин кароо боюнча Мэриянын алдындагы комиссияга, 

 Жер пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу боюнча жумушчу топко, 

 Жергиликтүү кошумча кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрлерин жана 
стандарттарын иштеп чыгуу боюнча комиссияга,

 Ичүүчү сууну жакшыртуу ж.б. боюнча координациялык кеңешке

 Ош шаарынын стратегиялык өнүгүүсүн иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
боюнча жумушчу топко.

 Муниципалдык заказ боюнча жумушчу топко ж.б.

 Ушул тапта Ош шаарындагы муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө
биргелешкен мониторинг жана баалоо боюнча Жобонун долбоору 
даярдалып жатат

ЖӨБОнун калк алдындагы жоопкерчилиги жана ачыктыгы боюнча 
кызматташуу жөнүндөМэрия менен РГФ тармагы ортосунда меморандум 
бар

http://ppt.prtxt.ru Company Logo

Жергиликтүү көйгөйлөрдү чечүү үчүн кош 
каржылоонун долбоору (Ош ш. бюджетинен 2% ‐ 20 
млн. сомдон кем эмес)

НегиздемНегиздем
е 

• Артыкчылыктуу көйгөйдү тандап алуу үчүн 
Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун күчү
менен шаардыктар арасында сурамжылоо 
жүргүзүлүп, долбоор иштелип чыгат

Жумуш
чу топ
Жумуш
чу топ

•Мэриядагы комиссия (ага коомчулуктун өкүлдөрү
кирет) долбоорлорду карап чыгат. Калктын милдеттүү
салымы 60‐70%

Долбоорло
рдун 

туруктуулу

Долбоорло
рдун 

жогорку 
туруктуулу

гу

•Долбоорлордун туруктуулугуна жамааттар жооптуу 
болушат, алар долбоорго салган өз каражаты туура 
иштетилишине кызыкдар

Кайтары
м 

Кайтары
м 

байланы
ш

• КЭУ тармагы кош каржылоого жумшалган акчага 
мониторинг жүргүзүп турат жана жыл сайын 
жыйынтыктарын Ош шаарындагы бюджеттик угуулар 
маалында жарыялап турат
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Жарандардын демилгелерин кош 
каржылоого бөлүнгөн акча

Кош каржылоонун
жергиликтүү бюджети Калктын салымы

 2013 – 20 млн. сом (бюджети 1 
млрд. сом болгондо) – 20%

 2014 – 10 млн. сом (787 млн. 
сом, 15%)

 2015 – 10 млн. сом (930 млн. 
сом, 12%)

 2016 – 14,5 млн ( 1 млрд. сом, 
14%) 

 2017 –10 млн. сом (бюджети 
834 млн. сом болгондо 12%)

 2018 – 15 млн. сом салынганда 
(шаардын бюджети 940 млн. 
сом болгондо) – 15%

 2013 – 27 млн. сом

 2014 – 23 млн. сом

 2015 – 21 млн. сом

 2016 ‐ 18 361 млн. 895 сом

 2017 – 18 853 млн. сом

 2018 ‐ ????

http://ppt.prtxt.ru Company Logo

«Интербилим» Ош шаарынын ЖӨБОлору үчүн Европанын 
жана Орусиянын шаарларына уюштурган стажировкалары

 Шаардыктардын ЖӨБОго катышуусу боюнча Польшага 
тажрыйба алмашуу сапары уюштурулду (2012‐жылы 2 
депутат, мэриядан 2 адам, КЭУдан 4 адам).

 Австрияга стажировка (2013‐жылы мамлекеттик жана жана 
муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр боюнча, мэриядан 2, КР 
Өкмөтүнөн 4 адам катышты).

 Электрондук ЖӨБО боюнча Грузияга стажировка (2017‐
жылы 2 депутат, ЖӨБОдон 2 кызматкер)

 Соцзаказ боюнча Полтавага стажировка (1 депутат, КЭУнун 1 
кызматкери, 1 медкызматкер), ФТК менен биргелешип 
уюштурулду

 Мамлекеттик‐жеке өнөктөштүк боюнча Новосибирскке 
стажировка (2018‐жылы 1 депутат, ЖӨБОнун 1 кызматкери, 
КЭУнун 1 өкүлү)
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Алынган тажрыйбаны 
жайылтуунун жыйынтыктары
 Польшанын тажрыйбасы –Ош ш. деңгээлинде кош 
каржылоо механизми киргизилди

 Австриянын тажрыйбасы – практика КРда мамлекеттик 
жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү
оптималдаштырууда колдонулду

 Грузиянын тажрыйбасы –Ош ш. мэриясынын 
деңгээлинде жарандардан электрондук каттарды кабыл 
алуу тажрыйбасы киргизилди – муниципалдык 
социалдык заказды киргизүү боюнча жумушчу топ 
иштеп жатат.

 Новосибирсктин тажрыйбасы –Ош шаарындагы үч 
көйгөйгө техникалык‐экономикалык негиздеме 
жасалды, Экономикалык өнүгүү министрлигинин 
деңгээлинде колдоого алынууда.
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МжБ боюнча тармактарда 
«Интербилим» төм. мүчө:

 IPEN эл аралык тармагынын мүчөсү
 Евразия биримдигинин Баалоо боюнча 
улуттук ассоциацияларынын 
вебинарларынын лектору

 Кыргызстандагы баалоочулар тармагынын 
мүчөсү

 Социалдык акыйкаттык боюнча РМФ 
(Кыргызстандын түштүгүндөгү КЭУ) 
тармагынын мүчөсү

Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат

 «Интербилим Эл аралык борбору» коомдук 
бирикмесинин Оштогу филиалы, 
Ош шаары, Ленин көчөсү, 335/11.
тел.: (+996) 03222 2‐15‐34, 2‐29‐52 (факс)
эл. дареги: interbilim.osh@gmail.com
Сайт: www.interbilimosh.kg
Фейсбукта: 
https://www.facebook.com/interbilim.osh/

 Инстаграммда: interbilimosh


