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«Жарандык демилгелерди колдоо лабораториясы» коомдук 
фонду

Ош шаарындагы 

дача участокторунун жана 

жатаканаларынын жашоочуларын

мобилизациялоо жана 

бюджеттик процесске тартуу

Кыскача резюме 
«ЖДКЛ» КФ – бул шаарлардагы жана аймактардагы 
жамааттарды өнүктүрүүгө багытталган 
кайрымдуулук социалдык долбоорлорду ишке 
ашыруу үчүн түзүлгөн кесипкөй уюм. 

Негизги багыты – жарандардын 
демилгелүү топторунун, коммерциялык, 
коомдук уюмдардын коомдук пайдалуу 
долбоорлорун жана иш-чараларын 
өткөрүү.
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Уюмдун миссиясы: коомдук турмушка 
жигердүү катышуу, жамааттарды өнүктүрүү, 
мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн ачык-
айкындуулугун камсыз кылууга көмөктөшүү 

үчүн жарандарды тартуу. 

Калктын социалдык жактан аярлуу 
катмарларынын укуктарын коргоо.4

Жарандар менен мамлекеттин өз ара 
аракеттенүүсү үчүн шарттарды түзүү1

Жарандардын социалдык көйгөйлөрүн 
чечүүдө инновациялык ыкмаларды 
колдонуу.

2

Ыңгайлуу турмуш шарттарын түзүү.
3

Негизги максаты: 

Биздин уюм «Ачык-айкын бюджет үчүн» Альянсы»
Ассоциацияларынын тармактык картасына кирет.
Аталган Ассоциациянын курамында 18 өнөктөш уюм
бар. Алар өлкөнүн булуң-бурчунда кеңири жайылган
өнөктөштүк тармакта түзүлгөн.
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Ош шаарындагы жатакананын 
жашоочуларын мобилизациялоо жана 

бюджеттик процесске тартуу

2012-жылдан бери «Эдвокаси» Борбору «Ички 
мигранттардын укуктарын коргоо» долбоорун ишке ашырып 
келатат. 2018-жылдын апрель айынан бери «ЖДКЛ» КФ 
жамааттар менен бюджеттик процесс боюнча ишти жүзөгө 
ашыра баштады.

Ички миграциянын негизги көйгөйлөрү.
• Каттоонун жоктугу жарандарын социалдык-экономикалык 

укуктарын чектеп жатат. 
• Биздин эсебибиз боюнча, Ош шаарында 52 жатакана бар 

жана аларда жашоо шарттары өтө начар. 
• Ички миграцияга жумушсуздук, жакшы жашоо издөө ж.б. 

себеп болууда. 
• Ички мигранттардын басымдуу бөлүгү жашаган жери 

боюнча каттоого турган эмес.

2012-жылдан бери долбоордун алкагында өткөрүлгөн 
изилдөөлөрдүн жана талаа иштеринин 

жыйынтыгында төмөнкүлөр аныкталган: 

• Ички мигранттар бюджеттик процесстерге катышкан 
эмес. 

• Жашаган жериндеги социалдык инфраструктураны 
жакшыртуу үчүн каражат алуунун жолдорун 
билишкен эмес.

• Алар өз ара ишин уюштурган эмес. 
• Долбоордон кийин жашоочулар чогулуштарды, 

жыйындарды өткөргөндү үйрөнүштү. 
• Көйгөйлөрдү аныктап, алардын ичинен 

артыкчылыктуусун тандап алганды үйрөнүштү. 
• Ош шаары боюнча 15 жамаат түзүлдү.
• Жыл сайын жамааттар Ош шаарындагы бюджеттик 

угууларга катышып келатышат.
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Биздин биргелешкен жетишкендиктерибиз

Демилгелүү топтун активисти Осмонбек Качыбековдун, Эдельвейс
жаңы конушунун №2 кварталдык комитетинин төрагасынын күч-
аракети менен Эдельвейс дача участогунда ФАП курулушу аяктады.
Бул ФАП АРИСтин финансылык колдоосу алдында жана Ош
шаарынын жергиликтүү бюджетинен кош каржылоонун жардамы
менен курулду.

-Реконструкциялоо жолу менен турак
жай конушунда «Бодр-Таш» насос
станциясынан суу жеткирүү жолго
салынды

-2015-жылы биздин кайрылуубуздан
кийин мэрия Эдельвейс конушуна 225
миң сомго үч насос берди, ал эми фонд
жана БУУ КЖКБ 450 миң сомго алты
насос берди.

-2016-2017-жылдары «Бодр-Таш-2»
долбооруна мэрия 7 миллион сом
бөлүп берди. Негизги иштер:
жолугушуулар, жазуу түрүндө
кайрылуулар, ЖМК.

Биздин биргелешкен жетишкендиктерибиз
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2016-жылы «Эл аралык толеранттуулук үчүн» коомдук
фондунун Оштогу филиалы Ош шаардык мэриясы менен
биргеликте биздин жамаатка, Салиева көч., 5, 8, 10-үйлөрүнүн
жашоочуларына балдар аянтчасынын курулушуна 472 203 сом
бөлүп берди.

Биздин биргелешкен жетишкендиктерибиз

«Ош шаарындагы жатаканалардын жашоочуларын 
мобилизациялоо жана бюджеттик процесске тартуу» 

программасынын алкагында эмнелер жасалышы керек?

• Жамааттарга тажрыйба алмашуу үчүн сапарлар менен баруу 
(чогулуштар, жыйындар). Салиева көч., 8-10-үйлөрдүн 
жашоочуларынын балдар бакчасынын курулушу боюнча 
тажрыйбасы («партипациялык процесс» коомдук 
консультацияларын демилгелөө)

• Мониторинг жүргүзүүчү топту бюджеттик угууларга 
даярдоо (маалыматтык колдоо, консультациялар, жазуу 
түрүндө кайрылууларды даярдоо)

• Жергиликтүү жамааттардын муктаждыктарын аныктоо жана 
эсепке алуу боюнча ЖӨБО менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү 
(беренелерди коргоо, каражат бөлүп берүүнү негиздөө)

• Бюджет боюнча профилдик комитеттин калк менен 
консультациялык жолугушууларын өткөрүү.
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«Жарандык демилгелерди колдоо 
лабораториясы» коомдук фонду

Электрондук дареги: 
ulan.bekmuratov@gmail.com

Кыргыз Республикасы, 
Ош ш., Ленин көчөсү №279, 

моб. 0552442263 (WhatsApp), 
0550442260, 
0776442263

Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат!


