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Отчеттуулука байланыштуу ченемдик укуктук 
актылар 

• Кыргыз Республикасынын (КР) Конституциясы; 

• КРдин бюджеттик кодекси; 

• КРдин мамлекеттик органдарынын жана ЖӨБ 
органдарынын карамагында турган 
маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзамы; 

• КРдин жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө 
мыйзамы; 

• Жергиликтүү жамааттын уставы; 

• ЖӨБЭММАнын 2019-жылдын 29-мартындагы 
№01-18/31 Буйругу менен бекитилген 
методикалык колдонмо. 

 

 



Кыргыз Республикасынын Конституциясы 

110-берене.  

5. Жергиликтүү бюджетти түзүү жана 
аткаруу ачык-айкындыктын, 
коомчулуктун катышуусунун, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарынын 
жергиликтүү жамааттын алдындагы 
отчеттуулугунун принцибин сактоо 
менен жүзөгө ашырылат. 



Кыргызской Республикасынын  
Бюджеттик кодекси 

117-берене. 

Жергиликтүү бюджеттерди аткаруу жөнүндө 
отчеттор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун 
аткаруу органы тарабынан түзүлөт жана 
тиешелүү жергиликтүү кеңештер тарабынан 
төмөнкү параметрлер:  

• кирешелер; 

• чыгашалар; 

• республикалык бюджеттен бөлүнүп берилүүчү 
трансферттер боюнча бекитилет. 



КР мамлекеттик органдарынын жана ЖӨБ 
органдарынын карамагында турган 

маалыматтарга жетүү жөнүндө мыйзамы 

18-статья. 

Мамлекеттик органдар жана ЖӨБ органдары 
отчеттук мезгил ичиндеги өз иштери жөнүндө 
баяндамаларды элге жарыялайт, аларда отчеттук 
мезгил ичинде социалдык-саясий, экономикалык 
жана маданий чөйрөлөрдө болуп өткөн 
өзгөрүүлөрдүн динамикасы …, ошондой эле 
иштердин башка маанилүү багыттары 
чагылдырылат. 



Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамы 

17-берене. 

ЖӨБ органдарынын жергиликтүү 
маанидеги бардык маселелер боюнча 
жергиликтүү жамааттын алдындагы 
отчеттуулугу боюнча талаптарды белгилейт. 

 



Отчеттуулуктун темалары 

• Шаарларды жана айыл 
аймактарын социалдык-
экономикалык өнүктүрүүнүн 
программалары (СЭӨП) 
аткарылышы жөнүндө отчет; 
 

• жергиликтүү бюджеттердин 
аткарылышы жөнүндө отчет; 
 

• айылдык кеңештин 
депутатынын шайлоочулардын 
алдындагы отчеттуулугу. 



СЭӨПдүн аткарылышы жөнүндө отчет 

•Айыл өкмөт башчысы жыл сайын аймактын 
социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү 
программасынын (СЭӨП) аткаруу жөнүндө 
отчетту берет.  

•Отчеттун тартиби жана формасы 
жергиликтүү жамааттын уставы, 
аткаруучу органдын регламенти жана 
жергиликт кеңештин регламенти менен 
аныкталат. 

 

 



Жергиликтүү бюджеттердин аткарылышы 
жөнүндө отчет 

• Жергиликтүү бюджеттин 
аткарылышынын жүрүшү 
жөнүндө маалыматты угат 
жана анын аткарылышы 
жөнүндө отчетту 
бекитишет; 

 

• жергиликтүү бюджеттердин 
аткарылышы жөнүндө ар 
кварталдык жана жылдык 
отчетторду жергиликтүү 
кеңештердин кароосуна 
беришет; 



Шайлоочулардын алдындагы кеңештин 
отчеттуулугу 

Айылдык кеңештин депутаты мезгил-мезгили 
менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес 
өзүнүн иши жана ал шайланган айылдык кеңештин 
иши жөнүндө шайлоочулардын алдында отчет 
берет. 

 

Айылдык кеңештин депутатынын шайлоочулардын 
алдындагы отчеттуулугу боюнча милдеттенмесин 
жергиликтүү жамааттын уставында белгилөө 

сунушталат. 

 



Отчеттуулуктун формалары  

•бюджет боюнча коомдук угуулар; 
•жергиликтүү жамааттын 
курултайлары; 
• айылдык жыйындар; 
•жергиликтүү кеңештин сессиялары; 
• коомдук маалымдоонун башка 
формалары; 
•жарандык бюджет. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д.Айтбаев 
КР ЖӨБ Союзунун эксперти 

ЧОҢ ЫРАХМАТ! 
 
 
 


