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жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзам кабыл алынган. Мыйзам Эл 
депутаттардын жергиликтүү Советтерине олуттуу укуктарды жана эркиндикти берген. 

1994-1995-жылдары өлкөдө биринчи жолу айылдык, поселкалык жана шаардык кеңештердин 
депутаттарын шайлоо өткөн. Жаңы типтеги ЖӨБдүн өкүлчүлүктүү органдары мурдагы Эл 
депутаттардын жергиликтүү Советтеринен саны боюнча гана эмес (мандаттардын саны бир кыйла 
кыскарган), ошондой эле сапаты боюнча да кескин айырмаланып турган. 

Экинчи этапта 1996-жылы КР Конституциясына бир катар өзгөртүүлөр жана толуктоолор, 
анын ичинде республикада ЖӨБдү андан ары өнүктүрүүгө тиешелүү өзгөртүүлөр да киргизилген. 
Мисалы, ЖӨБ органдары коммуналдык менчикке ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө укугун 
алышкан. Ушул эле жылы айылдык (поселкалык) кеңештерге караштуу сапаттуу жаңы аткаруучу-
тескөөчү органдар – айыл өкмөтү (айылдык, поселкалык управалар) түзүлгөн. Ошол эле жылы буга 
чейин менчиктештириле элек айылдагы бардык социалдык инфраструктуранын объекттери айылдык 
округдун муниципалдык менчигине өткөрүлүп берилген. 

Үчүнчү этабында (1998-2007-жылдары) ЖӨБдүн аткаруу органдарынын өз алдынча 
системасы пайда болгон. Бул болсо жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрү үчүн жергиликтүү өз 
алдынча башкарууга жигердүү таасир тийгизүүгө мүмкүнчүлүктөр көбөйгөн учурга туура келди. 

2000-жылга карата республикадагы бардык шаарлар жергиликтүү өз алдынча башкарууга 
өткөн. Башкаруунун муниципалдык органдарынын конституциялык, ченемдик-укуктук жана 
уюштуруучулук базалары жигердүү түрдө иштелип чыгып, бекемеделе баштаган. ЖӨБдүн 
муниципалдык менчикке, анын ичинде жерге болгон укугу таанылган.   

ЖӨБдүн көйгөйлөрүнө мамлекеттик бийлик органдарынын назарын буруп, ЖӨБ органдары 
менен мамлекеттик башкаруунун дагы да тыгыз өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуу максатында 
2001-жылдын январь айында КР Өкмөтүнүн курамына жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери 
жана регионалдык өнүгүү боюнча министр кызматы киргизилген (портфелсиз). 2001-жылдын 
декабрь айында республиканын бүтүндөй аймагында биринчи жолу айылдардын, поселоктордун 
жана райондук маанидеги шаарлардын ЖӨБ башчыларын түз шайлоо өткөн. Бул шайлоо 
муниципалдык түзүлүштөрдүн жетекчи кадрларын тандап алуу чөйрөсүндө мамлекеттик 
монополияны децентралдаштырууга жол ачкан. 

2002-жылы “2010-жылга чейин Кыргыз Республикасында мамлекеттик башкарууну 
децентралдаштыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү” Улуттук стратегиясы 
бекитилген. Бул стратегия Кыргызстандын жергиликтүү жамааттарынын өкүлдөрүнүн II Курултайы 
(съезди) менен кабыл алынган. 2003-жылы Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясы биринчи 
жолу Кыргызстан эли өз бийлигин мамлекеттик бийлик органдары жана ЖӨБ органдары системасы 
аркылуу жүзөгө ашырат деп белгилеген. Жаңы конституциялык жоболордун негизинде 2003-2004-
жылдары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө, 
муниципалдык кызмат жөнүндө, жамааттар жана алардын бирикмелери жөнүндө ж.б. мыйзамдар 
кабыл алынган. Ошондой эле 2004-жылы КР Өкмөтү постсоветтик республикалардын ичинен 
алгачкылардан болуп “Жергиликтүү жамааттардын күнүн” белгилөө жөнүндө чечим кабыл алган. 
Бул күн өлкөнүн масштабында жыл сайын октябрь айынын акыркы жекшембисинде белгиленип 
келүүдө. 

КРнын жаңыланган Шайлоо жөнүндө кодексинин негизинде 2004-жылдын октябрында 
айылдык, поселкалык жана шаардык кеңештерге жалпы шайлоо өткөн. Шайлоого алгачкы жолу 
саясий партиялар жана өкмөттүк эмес уюмдар катышкан. Натыйжада жергиликтүү кеңештерге 
шайланган 6737 депутаттын ичинен 3003 депутат же 44,6% түрдүү саясий партиялардын мүчөлөрү 
болгон. 

2005-жылы экинчи жолу ЖӨБ башчыларын түз шайлоо өтүп, бюджет аралык мамилелердин 
реформасы жүргөн. Бул реформа муниципалитеттерге чоң финансылык мүмкүнчүлүктөрдү берген. 

2010-жылдын апрелинен тартып жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өнүгүүсүндө 
жаңы этап башталды. 2010-жылдын 27-июнундагы КР Конституциясы “Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жөнүндө” Мыйзамга айрым өзгөртүүлөрдү жана түзөтүүлөрдү киргизди. 111-беренеге 
ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын системасын төмөнкүлөр түзөт: 

 жергиликтүү кеңештер - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдар; 
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 айыл өкмөтү, шаарлардын мэриялары - жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу 
органдары.  

КР Конституциясы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары жана алардын 
кызмат адамдары өз иштеринде жергиликтүү кеңешке отчет беришет деп белгилеген. Бул болсо 
ЖӨБдүн жаңы укуктук базасын түзүүдө республика үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүк берген. Ошол 
база жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын курууда бардык улуттук жана эл аралык 
тажрыйбаны эсепке алган. Жаңы укуктук база ЖӨБдүн саясий, административдик жана финансылык 
мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү үчүн кеңири шарттарды түзүп бере алмак. 

Бирок мамлекет 2010-жылдагы окуялардан кийин өлкөдөгү социалдык туруктуулукту 
калыбына келтирүү жана анын экономикалык кесепеттерин четтетүү, улуттук коопсуздукка 
байланышкан маанилүү стратегиялык маселелерди чечүү менен алек болгон. Ошондуктан 
жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү жана ЖӨБ системасын өркүндөтүү маселелери күтүлгөндөй 
деңгээлге жете алган эмес. Буга карабастан принципиалдуу мүнөздөгү оң жыйынтыктар байкалган: 
кайрадан эки деңгээлдүү бюджет киргизилди, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча 
мамлекеттик орган калыбына келтирилди, муниципалдык кызмат институту өркүндөтүлдү, 
квалификацияны жогорулатуу боюнча мамлекеттик система түзүлдү, бүгүнкү күндө Жергиликтүү өз 
алдынча башкарууларынын Союзу жаңы дем менен иштеп жатат. 

ЖӨБ органдары жериндеги кырдаалды мыкты билээри шексиз. Алар жергиликтүү маанидеги 
маселелерди да, берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар менен иш-милдеттерди да чечип келүүдө 
жана чечиши керек. Муну менен максат – жарандар үчүн, өзгөчө аймактардын жашоочулары үчүн 
жакшы шарттарды түзүү. 

Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну 2018-2022-жылдарга 
өнүктүрүү программасы иштелип чыгып, бекитүү баскычында турат. Программа программалык-
максаттуу мамилени колдонуу менен мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу системасында реформаларды андан ары ишке ашырууну болжойт. Программа 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бардык субъекттеринин – жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын, жергиликтүү жамааттардын жана жарандардын ролу канчалык маанилүү болгонун 
тааныйт. 

Мамлекеттин милдети – ЖӨБдүн саясий, административдик жана финансылык 
мүмкүнчүлүктөрүн синхрондуу түрдө өнүктүрүп, пайдалануу, маморгандар менен ЖӨБО 
ортосундагы функцияларды бөлүштүрүү, алардын өз ара аракеттенүүсүнүн так регламентин иштеп 
чыгып, колдонууга берүү, ЖӨБ органдарын ресурстар менен камсыз кылуу. 

Азырынча ыйгарым укуктар аягына чейин бөлүштүрүлбөгөн, бири-биринин 
милдеттенмелерин кайталаган учурлар болуп жатат, жоопкерчилик ачык-айкын эмес. Тармактык 
(атайын) мыйзамдарда тигил же бул функцияларды аткаруу үчүн жоопкерчилик бир эле маалда 
мамлекеттик органдарга да, ЖӨБ органдарына да жүктөлүп, натыйжада экөө тең маселелерди 
чечпеген, же болбосо кайталаган, бюджеттик каражаттарды натыйжасыз чыгымдаган учурлар бар. 
Мисалы, мындай көрүнүш кен казуучу компаниялар менен иш алып барганда байкалууда. 

Мындан тышкары, мамлекеттик бийлик улуттук деңгээлде чечимдерди кабыл алып жатканда 
жергиликтүү жамааттардын кызыкчылыктары толук көлөмдө эсепке алынышына кам көрүүсү абзел. 
Себеби жаран өлкөнүн тышында эмес, конкреттүү жергиликтүү жамааттын ичинде жашайт.  Ошону 
менен бирге жамааттын кызыкчылыктары менен мамлекеттин кызыкчылыктары бири-бири менен 
тирешиши мүмкүн. 

Кызыкчылыктардын балансын камсыз кылуу үчүн атайын механизмдер, диалог, сүйлөшүү 
процесси талап кылынат. 

ЖӨБ органдарынын мамлекет менен өз ара аракеттенүү жана региондорду өнүктүрүүдө 
органдардын ролун күчтөндүрүү чөйрөсүндө бүгүнкү күндө эки маанилүү жана чукул маселе турат: 

 бирдиктүү башкаруу системасынын бир бөлүгү катары ЖӨБ органдары менен 
мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн бекемдөө, өнүктүрүү боюнча ар бир маселеде 
мамлекет менен ЖӨБ органдары чечимдерди кечиктирбестен кабыл алып, аткарып, зарыл 
жыйынтыкка жете тургандай ыйгарым укуктарды айкалыштыруу керек; 
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