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Бишкек шаарын
өнүктүрүү агенттиги

Ош ш.,  2018

Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын
программасы

Дем берүүчү үлүштүк гранттар
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Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун дем 
берүүчү (үлүштүк) гранттары (ДҮГ) – бул 
Бишкек шаарын жана анын аймагында 
жайгашкан жергиликтүү жамааттарды 
өнүктүрүү боюнча иштерди уюштурууга жана 
ишке ашырууга багытталган, Бишкек 
шаарынын бюджетинен берилген төлөнөөчү 
жана кайтарымсыз акча каражаттары.

Программанын максаттары жана милдеттери:

Калктын өзүн уюштуруу, өзүн камсыз кылуу жана өз алдынча
башкаруу формаларын өнүктүрүү

Калктын аймактык коомдук өз алдынча формаларына, коомдук
жана жергиликтүү коммерциялык эмес уюмдарга жана
мекемелерге, менчиктин башка түрдөгү уюмдарына Бишкек
шаарын жана жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө
багытталган калктын жана бийлик органдарынын аракеттерин
бириктирүү боюнча ишинде жардам берүү
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Программаны жөнгө салган ченемдик
укуктук актылар:

Бишкек шаардык кеңешинин 2009-жылдын 2-декабрындагы №114 «Дем
берүүчү (үлүштүк) гранттарынын эсебинен жергиликтүү жамааттардын
Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорун каржылоону
уюштуруу жөнүндө» токтому.

Бишкек шаардык кеңешинин 2009-жылдын 2-декабрындагы №115 «Бишкек
шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын дем берүүчү
(үлүштүк) гранттарынын эсебинен Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган
долбоорлорун каржылоонун тартиби жөнүндө» жана «Бишкек шаарынын
жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун гранттык комиссиясы жөнүндө»
токтомдору

Гранттык комиссиянын курамы

1. Комиссиянын төрагасы – Бишкек шаарынын биринчи вице-мэри. 
2. Төраганын орун басары – Бишкек шаардык кеңешинин бюджет жана 

финансы боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасы. 
3. Комиссиянын катчысы – Бишкек шаарын өнүктүрүү агенттигинин 

директору. 
Комиссиянын мүчөлөрү:

1. Бишкек шаардык кеңешиндеги ар бир фракциядан бирден өкүл;
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана коомдук уюмдар менен иштөө 

боюнча комиссиянын төрагасы;
3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Бишкек шаардык 

башкармалыгынын жетекчиси;
4. Бишкек шаардык мэриясынын Турак жай-коммуналдык чарба 

башкармалыгынын жетекчиси
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Көп кабаттуу турак үйлөр үчүн 
(Турак жай ээлеринин шериктиги 

(ТЭШ), Турак жайды 
эксплуатациялоо кеңсеси (ТЭК), 
Турак жай курулушу кооперативи 

(ТКК) ж.б.)

Жаңы конуштар үчүн
(Муниципалдык аймактык
башкармалык (МАБ)

Социалдык объекттер үчүн (Ата-
энелердин бирикмеси)

ДҮГ эсебинен жергиликтүү жамааттардын долбоорлорунун 
артыкчылыктуу багыттары

Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын дем 
берүүчү (үлүштүк) гранттарынын эсебинен жергиликтүү 

жамааттардын долбоорлорун каржылоодо негизги шарттар:

• Табыштаманын каржылоонун артыкчылыктуу багыттарына 
шайкештиги;

• Арыз берүүчү тарабынан бюджеттен тышкары кош каржылоо 
милдеттүү түрдө 50 пайыздан кем болбошу керек;

• Бюджеттен каржылоонун босого суммасы 500 000 сомдон ашпашы 
керек. 

• Долбоорлор юридикалык жактардан (уюмдардан) – ТЭШ жана 
турак жай кооперативдеринен, мектептерде ата-энелердин 
бирикмелеринен, МАБ (жаңы конуштарга, жеке курулмаларга 
карата) гана кабыл алынат
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Программаны ишке ашыруу процесси:

I КАДАМ.  Бишкек шаардык кеңеши ушул жылда Бишкек шаарынын бюджетинде дем 
берүүчү (үлүштүк) гранттарга каралган каражаттын көлөмүн аныктайт;

II КАДАМ. Бюджетти бекиткенден кийин гранттык комиссия Бишкек шаарынын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун дем берүүчү (үлүштүк) гранттарынын 
эсебинен долбоорлорду каржылоонун артыкчылыктуу багыттарын жана шарттарын 
аныктайт жана бекитет;

III КАДАМ. Шаарды өнүктүрүү агенттиги:

ЖМК жана жер-жерлерди кыдыруу жолу менен ушул жылы каржылоонун 
артыкчылыктуу багыттары тууралуу, долбоордук табыштамаларды кабыл алуу 
башталганы жөнүндө Бишкек  шаарынын коомчулугун кабардар кылат;

арыз берүүчүлөр менен табыштамаларды берүү жана толугу менен иштеп чыгуу 
боюнча консультациялык-түшүндүрүү иштерин туруктуу жүргүзүп турат.

Долбоордук табыштамалар топтолгонуна жараша (5 жана андан
көп болсо) конкурстук жол менен тандап алууну жүзөгө ашыруу
үчүн гранттык комиссиянын жыйыны өткөрүлөт;

V КАДАМ

Шаарды өнүктүрүү агенттиги:
Долбоордук табыштамаларды кабыл алат;
Кабыл алынган долбоордук табыштамаларды
каттайт

IV КАДАМ

Гранттык комиссиянын чечими боюнча жана МАБ
өткөргөн тендердик жол-жоболордун жыйынтыгы боюнча
Бишкек ш. мэриясы «Долбоорлорду каржылоо жөнүндө»
токтом кабыл алат. Анын негизинде каржылоо ишке ашат.
Андан соң грант алуучу жана грант берүүчү ортосунда
Гранттык макулдашуу түзүлөт.

VI КАДАМ

Программаны ишке ашыруу процесси:
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Долбоорду гранттардын эсебинен каржылоо арыз
берүүчү кош каржылоо жөнүндө документтерди
бергенден кийин ишке ашат. Ал документтер:
• бюджеттен тышкары кош каржылоонун
каражаттарынын эсебинен аткарылган
жумуштардын актылары,

• төлөм документтери,
• долбоордун башка катышуучулары которгон
акчаны алганы тууралуу подрядчынын
эсебинен көчүрмө бөлүктөр ж.б..

VII КАДАМ

Программаны ишке ашыруу процесси:

Программаны ишке ашыруу процесси:

VIII КАДАМ Долбоор боюнча иштер жыйынтыкталгандан кийин 
грант алуучулар соңку финансылык отчетту даярдап, 
гранттык комиссияга беришет:
• гранттык суммасына төлөм тапшырмаларын
• акча каражаттарынын кыймылы тууралуу банктан 
маалымкат

долбоор боюнча иш тууралуу соңку мазмундук отчет:
• аткарылган жумуштарды кабыл алуу актысы
• долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыктары 
боюнча отчет

• объекттин ремонттон кийинки сүрөттөрү.
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Долбоордун жетекчиси төмөнкүлөрдү даярдайт:
1.Паспорттордун жана резюмелердин көчүрмөлөрүн (уюмдун жетекчисинин, долбоордун 
жетекчисинин, долбоордун бухгалтеринин);
2.Уюмду каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн
3.Уюмдун Уставынын (Жобосунун) көчүрмөсүн

4.Уюмдун финансылык абалы тууралуу банктан маалымкатты, анда банктын аталышы, анын 
дареги, байланыш үчүн адамдын аты-жөнү, эсебинин № көрсөтүлөт.
4.Долбоордун сүрөттөлүшүн.

5.Кош каржылоо боюнча тастыктоочу документтерди: кепилдик катты, ата-энелер чогулушунун 
протоколун, финансы каражаттарын чогултуу ведомосту же кош каржылоону тастыктаган башка 
документтер
6.Алдын ала түзүлгөн сметалар, баалар тизмеги.

7.Курулуп жаткан объекттер үчүн – уруксат берүүчү документтер жана долбоорлор (жер участогу 
боюнча документтер, «Сууканал» каналзиацияны өткөргөн учурда ачуу иштеринин актысы)
8.Оңдолуп жаткан объекттен тартылган сүрөттөр.
Уюмдун долбоордук жана гранттык кыскача таржымалы.

Коомдук ишмерлерден жана уюмдардан колдоо каттары (Бишкек шаардык кеңешинин депутаты)

ТЭШ же башка 
турак жай

кооперативи

КФ; КБ; (бала 
бакчаларга жана
мектептерге
карата)

Кварталд
ык

комитет

ТАБЫШТАМА (алдын
ала түзүлгөн сметасы

менен)

МАБ

Жалпы чогулуштун
протоколу (МАБга
заказчы катары
чыгууга укук берүү
тууралуу)

АРГ

Атайын тартылган
сметачы адис
алдына ала 

түзүлгөн сметаны 
текшерет

Гранттык
комиссия

Мамсатып алуулардын 
порталында жайгаштыруу (2015-
жылдын 3-апрелиндеги №72 

«Мамсатып алуулар жөнүндө» 
мыйзамдын 24-беренесине ылайык 
сатып алуулардын усулуна жараша 

7 күндөн баштап)

МАБ;
РЦО

Подрядчы
уюм

аныкталат

3 тараптуу келишим түзүү
(ТЭШ+МАБ+Подрядчы)

Келишим түзүү (МАБ+Подрядчы)

Келишим түзүү
(КБ; КФ+РЦО+Подрядчы)

Көп батирлүү үйлөр үчүн жалпы 
колдонуудагы мүлктү ремонттогон 

учурда

Жаңы конуштардын жана жеке 
үйлөрдүн аймагында 

инфраструктураны өнүктүргөн 
учурда

Социалдык объекттерди 
(мектептерди жана бала 

бакчаларды ремонттогон учурда)

ДҮГ алуунун механизми
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• 2018-жылга долбоорлорду каржылоонун артыкчылыктуу багыттары 
бекитилди.

• Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун Гранттык 
комиссиясынын үч жыйыны өттү

• «Дем берүүчү (үлүштүк) гранттардын каражаттарынын эсебинен жергиликтүү 
жамааттардын Бишкек шаарын өнүктүрүүгө багытталган долбоорлорун 
каржылоо жөнүндө» Бишкек шаардык мэриясынын эки токтомунун долбоору 
даярдалып, жарыяланды

• ТЭШ, үй жана кварталдык комитеттердин өкүлдөрүнө 400гө жакын 
консультациялар өткөрүлдү

• 16 долбоордук табыштама колдоого алынып, он табыштама кароого берүү 
үчүн даярдалып жатат

• Программага катышуунун жол-жоболорун түшүндүрүү боюнча 4 көчмө-
жыйналыш-семинар өткөрүлдү.

Бүгүнкү күндө ҮДГ программасы боюнча:

2018-жылдагы артыкчылыктуу багыттар:

•Көп кабаттуу турак үйлөр
•Жаңы конуштар
•Социалдык объекттер
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Объекттин долбоорду ишке
ашырганга чейинки сүрөтү

Объекттин долбоорду ишке
ашыргандан кийинки сүрөтү

Объекттин долбоорду ишке
ашырганга чейинки сүрөтү

Объекттин долбоорду ишке 
ашыргандан кийинки сүрөтү
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Объекттин долбоорду ишке
ашырганга чейинки сүрөтү

Объекттин долбоорду ишке 
ашыргандан кийинки сүрөтү

Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат!


