13.11.2018

Бишкек шаарын
өнүктүрүү агенттиги
Жарандык демилгелер

Ош ш., 2018-жыл

Агенттиктин ишинин багыттары
-Бишкек шаарын өнүктүрүү
программалары жана
долбоорлору
-Инвестициялык долбоорлор
жана мамлекеттик-жеке
өнөктөштүк принциптерине
негизделген долбоорлор
-Жергиликтүү жамааттардын
өнүгүүгө багытталган коомдук
жана жарандык демилгелерин
колдоо
-Бишкек шаарынын жергиликтүү
өз алдынча башкаруусунун дем
берүүчү (үлүштүк) гранттар
программасы
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Жарандык демилгелер
New Bishkek шаардык долбоорлордун
сынагы
New Bishkek – шаардыктарга жана калаанын
конокторуна шаардын турмушуна катышууга,
өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу маселелерин
аныктоого жана Бишкектин аймагында өз
идеяларын ишке ашырууга жол ачкан
уникалдуу долбоор болуп эсептелинет.


Жарандык демилгелер


New Bishkek шаардык долбоорлор
сынагынын жеңүүчүлөрү







Жаштардын ачык коомдук мейкиндиктери –
«Supersurface» долбоору
Public Art – «Ойдун жаралышы» долбоору
IT чечимдер – Кошумча реалдуулук аркылуу
Кыргыз маданияты долбоору

«Чыгармачыл отургуч»
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Жарандык демилгелер
БУУнун агенттиктери менен биргеликте «Бишкектин
жаңы конуштарында тынчтыкты жана туруктуулукту
бекемдөө үчүн социалдык жана гендердик теңдикти
жайылтуу»
Долбоор Бишкек шааарынын жаңы конуштарында
жаңжалды алдын алуу жана социалдык чыңалууну
азайтуу максатын көздөйт. Булар өзгөчө кыз-келиндердин
мүмкүнчүлүктөрүн жана потенциалын кеңейтүү, ЖӨБО
менен жамааттардын ортосундагы диалогду түзүү,
инфраструктураны өнүктүрүү жана түзүү аркылуу ишке
ашырылат.

Жарандык демилгелер
Велотранспортту жайылтуу жана
веложолдорду куруу долбоору
Долбоор сергек жашоо образына үндөө максатында
шаардын
вело-инфраструктурасын
өнүктүрүүнү
баштоого, шаардын велоартериясын түптөөгө жол
ачууну көздөйт. Муну болсо долбоор транспорттун
альтернативалык экологиялык түрүн – велосипедди
колдонуу үчүн шарттарды түзүү аркылуу ишке ашырып
жатат.
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Жарандык демилгелер
Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдар
үчүн адистешкен спорттук аянтча (Баялинов
атындагы китепкана)

Долбоордун максаты – таяныч-кыймылдаткыч
аппараты бузулган адамдар үчүн шаардын
спорттук инфраструктурасынын сапатын
жакшыртуу, ошондой эле ден соолугун бекемдөө
үчүн мүмкүнчүлүктөрдү берүү

Жарандык демилгелер






Балдарды коргоо күнүнө карата
«Роял Фиш» аквапаркында
майрамдык кайрымдуулук иш-чарасы
«Ala- Archa Ethno Run» масштабдык
чуркоо марафону
«Роза Отунбаеванын демилгеси» эл
аралык коомдук фонду менен
биргеликте жаштардын
демилгелерине жарыяланган сынак
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Мыкты муниципалдык
тажрыйбалардын V эл аралык
форуму
2018-жылдын 11-12-апрели, дүйнөнүн 150 шаарынан
муниципалитеттердин жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын өкүлдөрү.
«Ала-Арча» мамлекеттик резиденциясы
Жолугушуунун жүрүшүндө форумга катышкан
шаарлар менен борбордук муниципалитеттер
ортосундагы кызматташуунун келечеги жана
мүмкүнчүлүктөрү талкууланды.

Мыкты муниципалдык тажрыйбалардын V эл
аралык форуму
Агенттик Бишкек шаары боюнча мыкты муниципалдык
тажрыйбаларды даярдады:

Шаардык демилгелерди колдоо жана долбоорлорду
ишке ашыруу

Шаардык башкаруу жана өнүктүрүү системасына
инновациялык башкаруучулук технологияларды
киргизүү. Шаардагы акылдуу чечимдерди бирдиктүү
стратегиялык документтин системасына киргизүү

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын эсебинен Бишкек
шаарын өнүктүрүү программасы

Бишкек шаарындагы экологиялык кырдаалды
жакшыртуу боюнча чаралардын топтому
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ТӨМӨНКҮЛӨР МЕНЕН
КЫЗМАТТАШТЫК ТҮЗҮЛДҮ
ПРООН
DFID
DVV International Kyrgyzstan
Австриялык технологиялык корпорация
Кыргыз Республикасындагы Эл аралык кызматташтык жана
өнүгүү боюнча түркиялык агенттик (ТИКА)
Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер бирикмеси
Финка Банкы
Жаштарды өнүктүрүү институту
Өнүктүрүү саясат институту
«Веложамаат» ЖЧК
ADB solutions
«Роза Отунбаеванын демилгеси» эл аралык коомдук фонду

Келечекке пландар





Долбоорлорду демилгелөө жана жайылтуу
Башкаруучулук чечимдерди жана өнүгүүгө
багытталган өзгөрүүлөрдү кабыл алууда
аналитикалык коштоо;
Тышкы долбоорлор жана өнүгүү боюнча
өнөктөштөр менен өз ара аракеттенүү.
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Көңүл бурганыңыз үчүн
рахмат!
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