
 
 

 

   

 
«Күчтүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу –  

Кыргыз Республикасындагы туруктуулуктун, улут аралык ынтымактын,  
адамдын жашоосу жана өнүгүүсү үчүн шарт түзүүнүн негизи»  

деген аталыштагы «тегерек столдун»  
Программасы  

 

2011 жылдын 19 июлу, Ош шаары, Т.Сатылганов атындагы Ош облустук китепкана 

Максат: Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүнүн орточо 
мөөнөттүү перспективасына карата, анын туруктуулук, улут аралык ынтымак жана КРда адамдын 
жашоосуна жана өнүгүшүнө шарт түзүүсүнүн фактору катары, ЖӨБ мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу 
менен стратегиялык багыттарын талкуулоо  

 
Саат   Тема / иш-чара Модератор  
09.00 – 09.30 Каттоо   
09.30 – 09.40 Киришүү  Исмаилов А.К. 
09.40 – 10.00 Саламдашуу  

• Каптагаев Э. С.  , КРнын Президентинин Аппаратынын жетекчиси  
• Момуналиев Н. С., КРнын Өкмөтүнүн Аппаратынын жетекчиси-министр 
• Фаттахов Б. А., КРнын ЖӨБ иштери боюнча Улуттук агенттигинин директору 

 

10.00 – 10.20 Адамды өнүктүрүү тууралуу Улуттук доклад 2011 – 2012: жергиликтүү  өз 
алдынча башкаруу. Максаттары, негизи, гипотезалар жана иштеп чыгуу 
процесс. АӨУД нндекстери. Муниципалитеттин институционалдык өнүгүү 
индекси –Кыргызстандын ЖӨБ сапатын ченөөчү шайманын алуу 
мүмкүнчүлүгү 
 

Исмаилов А.К. 

10.20 – 10.40 Кофе-брейк  
10.40 – 11.00  ЖӨБ өнүгүүсүнүн Улуттук стратегиясынын бет ачары Фаттахов Б.А., 

ЖӨБУА директору 
11.00 – 11.15 ЖӨБнун 2020 жана 2030 жж. элестеринин аныктамалары Катышуучулар  
11.15 – 13.00  Топтордун панелдик талкуулары:  

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – социалдык туруктуулуктун 
жана жаңжалды алдын алуунун башкы фактору 

 Мындан аркы реформанын келечеги жана темптери: азыркы 
күндөгү жагдайда жана орточо мөөнөттүү перспективадагы 
мыйзам чыгаруу жана ЖӨБнунтаржымалы 
 

Модераторлор: 
Исмаилов А.К.,  
Бекбасарова Г., 
Жаманкулова Н., 
Балакунова А. 

13.00 – 14.00 Түштөнүү    
14.00 – 15.00  Топтордун панелдик талкуулары:  

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана инсандын өнүгүүсү үчүн 
шарттар  

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – өлкөнүн социалдык-маданий 
өнүгүүсүндөгү коомчулуктардын интеграциясынын негизги 
механизми 
 

Модераторлор: 
Исмаилов А.Л., 
Бекбасарова Г., 
Жаманкулова Н., 
Балакунова А. 

15.00 – 15.40 Топтордогу панелдик талкуулардын натыйжаларын тартуулоо Топтор тандган 
презентаторлор 

15.40 – 16.00 Анкета толтуруу Топтордун 
модераторлору 

16.00 – 16.30  ЖӨБнун 2020 жана 2030 жж. элестеринин бет ачарларын тартуулоо. 
Жыйынтыктоо.    

Исмаилов А,К 
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