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ЖӨБ органдарынын 
Кыргыз 
Республикасынын 
Президенти менен 
өз ара аракеттенүү 
механизми

Улуттун жана жамааттардын кызыкчылык-
тары ортосундагы баланс өтө маанилүү

• Адамдык потенциал жагынан алып караганда да, аймактын, 
табияттын синергетикалык өнүгүүсү, биологиялык көп түрдүүлүк, 
чарба жүргүзүүнүн экономикалык усулдары, маданий жана жүрүм-
турум өзгөчөлүктөрү ж.б. жагынан алып караганда да ар бир 
жергиликтүү жамаат өтө чоң баалуулук болуп саналат

• Кыргызстандын улуту жергиликтүү жамааттардын уникалдуулугунан 
турат. Ал болсо тил жана салттар өңдүү бир түрдүүлүктүн мүнөзү 
менен катар, көп түрдүүлүктүн эбегейсиз байлыгына да ээ. Бул көп 
түрдүүлүктү жана жалпы бир нерсенин бөлүктөрү болгон бүтүн 
комплекс катары жергиликтүү жамааттарды сактап калуу –
мамлекеттик саясаттын маанилүү милдети болуп эсептелинет.

• Бир эле маалда көп түрдүүлүктү жана мамлекеттин бүтүндүгүн сактап 
калуу үчүн мамлекеттик саясаттын ар бир актысында улуттун 
кызыкчылыктары менен жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктары 
ортосунда баланс сакталууга тийиш.

КР Президенти менен өз ара 
аракеттенүү. Эмне үчүн?

• Башкаруу системасы:
– эффективдүү жана тең салмактуу иштеп жатканын, 
– жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктарына 
каршы келбегенин,

– регионалдык башкарууда коркунуч жараткан 
дисбаланска жол берилбегенин

билүү үчүн КР Президенти жергиликтүү жамааттар 
менен ЖӨБ органдарынын тикелей өз ара 
аракеттенүүсү боюнча туруктуу каналга муктаж.

Буга чейин төмөндөүдөй болгон:

• КР Президентинин катышуусу менен өткөрүлгөн 
Жергиликтүү жамааттардын Конгресси; 

• Кыргыз Республикасынын Президентине 
караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
иштери боюнча улуттук агенттик;

• ЖӨБ органдарынын бардык жетекчилеринин 
жана КР Президентинин катышуусу менен 
жалпы республикалык кеңешме.
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Төмөндөгүдөй болжолдонууда: 

• КР жергиликтүү жамааттарынын абалы жана ЖӨБ 
органдарынын жергиликтүү маанидеги маселелерди 
чечүүгө жөндөмдүүлүгү тууралуу КР Президентине жыл 
сайын доклад тапшыруу төм. аспабы катары каралат:
– Президенттин жамааттар менен түз байланышын 
түзүүнүн

– регионалдык өнүгүүнгө мониторинг жүргүзүүнүн
– кол коюлган мыйзамдардын тийгизген таасирин 
баалоонун

– өнүгүүнүн багыттарын түзүүгө таасир тийгизүүнүн 
аспабы катары каралат.

Доклад кагаз эмес, ал – процесс

• өнүктүрүү ишиндеги көйгөйлөрдү, 
коркунучтарды жана чечимдерди талкуулоо 
үчүн көз карандысыз аянтча боло алат

• жергиликтүү өнүгүүнүн, мамлекеттик саясаттын 
ага тийгизген таасиринин объективдүү 
көрсөткүчтөрүнүн топтому боло алат

• башкаруу органдары баалоого катышат жана 
бул көрсөткүчтөрдүн жакшы болуусуна 
кызыкдар болушат.

Алкактар

• Катышуучулар: жергиликтүү жамааттар, ЖӨБ 
органдары, мамлекеттик органдар, жарандык 
коом уюмдары

• Фасилитатор: башка жарандык коом уюмдары 
менен өнөктөштүктө ЖӨБ органы

• Методология: көрсөткүчтөрдүн топтому 
талкууланат, сандык жана сапаттык баалоо 
усулдары, маморгандар берген маалыматтар, 
туруктуу өткөрүп туруу

• Укуктук негиз: КР Президентинин Буйругу


