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Көк-Жар  айыл 
аймагындагы
2019-жылдын 
жергиликтүү 

бюджеттин долбоору
боюнча коомдук

угуунун тажрыйбасы

Коомдук угуунун максаты:

• Калкты бюджеттик процесске катыштыруу;

• 2019-жылдын бюджетинин долбоору боюнча
маалымат берүү;

• 2019-жылдын бюджетинин долбоору боюнча
калктын сунуштарын билүү, суроолоруна жооп
бер;
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Өтүлгөн күнү: 11 июль 2018;

Бюджеттин долбоору: 25 376.2 миң сом

КУга катышкандардын саны: 343 адам, 209 аял

Суроо, сунуштун саны: 113

Жалпы маалымат: 

Сынактан кантип 

1-орунду алдык?
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Коомдук угууну пландоо

• Жумушчу топтун ишин уюштуруу;

• Күн тартибин аныктоо;

• Текшерүү барагын түзүү, ишти

бөлүштүрүү;

• Сунуш-суроо бланкасын даярдоо;

• ДТ жана БМжБ тотордун

мүчөлөрү уюштурууга катышты.

• Сайтка бюджеттин долбоорун жана жарнаманы
жайгаштырылды;

• Жарыялар (афиша, банерлер, баракчалар) эл көп
топтолгон жерлерге: почта, клуб, АӨ имаратына илинди;

• Рупорлор менен айылдарда жарыя берүү;

• Чакыруу баракчалары таркатылды:

• WhatsApp аркылуу маалымат таркатылды.

КУга чейин маалымат кампаниясын өткөрүү 
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Жарыя руппор 
менен

Жарыя

Маалымат  алмашууда  
Кок-Жар АӨ сайты

КУга алдын ала 
маалымат

Чакыруу  
баракчаларын 
таркаттуу 

Бюджетти ийне жибине чейин ачып берүү

• Бюджеттин кыскача баяндамасын иштеп чыгуу;

• Инфогрфиканы колдонуу, жарандык бюджетти иштеп
чыгуу;

• Бюджеттин долбоору боюнча презентация даярдоо;

• КУга чейин жергиликтүү коомчулуктун арасында
таркатуу.



13.11.2018

5

Бюджетти түзүүдө стратегиялык 
документтерди колдонуу: БАП, СЭӨП

БАП – 2018-2019:

• Таштанды маселелси;

• Таза суу маселелеси;

• Окуучуларга жакшы шарт;

• Жолдор маселелери;

• Бюджет боюнча
маалыматтын жоктугу.

СЭӨП - 2019:

• Көрктөндүрүү жана
жашылдандыруу;

• Жарыктандыруу;

• Өзгөчо кырдаалдар
маселелерин алдына алуу;

• Ички жолдорду ондоо;

• Маданият тармагын колдоо

Коомдук угуу: 
күн тартибинин негизинде өткөрүлдү
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КУдан кийинки маалымат кампаниясы

Кок-Жар сайты Коомдук  жарыя  
такчасы

КУнун натыйжасы: 
сунуштарды  2019-жылдын бюджетине киргизүү

• Таза суу маселелси - 50,0 миң сом; 1 айылдын суу 
түтүктөрүн оңдоого;

• Көчөлөрдү оңдоо - 100,0 миң сом: 4 айылдын 1ден 
көчөсүнө шагыл төшөө;

• Жарыктандыруу - 170,0 миң сом: 5 айылдын 1ден 
көчөсүн жарыктандыруу;

• Светафор орнотуу учун – 350,0 мин сом:

Ош-Исфана жолуна светафор орнотулат

• Башка сунуштар - 200,0 миң сом.

КУ кийин өзгөрүүлөр: 870,0 миң сом
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КУнун натыйжасы: 
2019-жылдын бюджетине кабыл алынбаган 

сунуштар

• 1000 м3 таза суу резервуарын куруу;

• Таштанды ташуучу 1 даана атайын техника сатып алуу;

• Жийде айылына 1 км жолду асфальттоо.

Бул жөнүндө элге маалымат таркаттык.

100 000 сом байге фондуна…
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Көңүл бурганыңыздарга чон ыракмат!


