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КР БЮДЖЕТТИК КОДЕКСИ 

Шаарлардын жана 
айылдык аймактардын 
СЭӨП - шаарларды жана 
айыл аймактарын 
социалдык-экономикалык 
өнүктүрүүнүн 
максаттарын, 
милдеттерин жана иш-
чараларын камтыган, 
алдыдагы мезгилге 
фискалдык саясаттын 
негизги багыттарын жана 
артыкчылыктарын 
аныктаган документ 

СЭӨП аткаруу органдары 
тарабынан иштелип чыгат жана 
ЖӨБдүн өкүлчүлүктүү 
органдары тарабынан бекитилет. 
СЭӨП жана жергиликтүү 
бюджеттердин артыкчылыктары 
кезектеги бюджеттик жылдан 
мурунку жылдын 1-июнунан 
кечиктирилбестен 
жергиликтүү кеңештер 
тарабынан бекитилет 
ЖӨБдүн аткаруучу органдары 
СЭӨПнын долбоорлорун 
талкуулоо боюнча коомдук 
угууларды өткөрөт 



ЖЕРГИЛИКТҮҮ МААНИДЕГИ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ 
БОЮНЧА БИРГЕЛЕШКЕН ИШ-АРАКЕТТЕРДИН ПЛАНЫ 
 бул жергиликтүү өнүгүүнү биргелешип пландоонун баштапкы 

аспабы, ал көйгөйлөрдү класссификациялап, стратегиялык 
багыттарды аныктап алууга жардам берет.  

Ал эки негизги жыйынтыкка жетүүгө багытталган:  
 калктын бардык катмарынын оюн эске алуу, анын ичинен 

аялдардын, жаштардын жанан аярлуу катмардын; 
 жарандардын учурдагы керектөөлөрүнүн кайсы бир бөлүгүн 

канааттандырууга;  
 жергиликтүү өнүгүүнүн узак мөөнөттүү стратегиялык комплекстүү 

программаларын, тематикалык (тармактык) саясатты жана 
башкаруу пландарын түзүүгө багытталган.  

 жергиликтүү бюджетте сөзсүз чагылдырылат; 
 кошумча каражаттарды издеп табуу жана натыйжалуу пайдалануу. 

 



ЖЕРГИЛИКТҮҮ МААНИДЕГИ МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮ БОЮНЧА 
БИРГЕЛЕШКЕН ИШ-АРАКЕТТЕРДИ АТКАРУУ БОЮНЧА 

“ЭЛДИН ҮНҮ АНА ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ: 
БЮДЖЕТТИК ПРОЦЕСС” ДОЛБООРУНУН САЛЫМЫ  

 Атайын колдонмолор иштелип чыкты; 
 Окуулар өткөрүлдү; 
 Коомдук иш чараларды өткөрүү боюнча техникалык 

жардам көрсөтүлдү: кеңсе буюмдары, ноутбук, проектор, 
үн күчөткүчтөрү; 

 Консультациялык жардам берилди; 
 Тажрыйба алмашуулар өткөрүлдү; 
 БАПты ишке ашырууга гранттык жардам биринчи жолу 

жергиликтүү бюджет аркылуу берилди. 
 



КАРА-СУУ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫ, НАРЫН 
ОБЛУСУ, КОЧКОР РАЙОНУ 

 Айыл аймак 5 айылдан турат: Мантыш, Кызыл-Дөбө, 
Кара-Мойнок, Орток, Ак-Талаа айылдары;  

 Деңиз деңгээлинен 2 миӊ 215 метр бийиктикте 
жайгашкан; 

 Кочкор районунун борборунан 45 чакырым батышта, 
Балыкчы темир жол бекетинен 105 чакырым аралыкта 
орун алган; 

 Калк негизинен дыйкан чарбаларында эмгектенишет.  
 Жалпы калкынын саны: 7037  адам; ичинен эркек:3545; 

аял: 3475; 
 Жалпы түтүндүн саны: 1229 түтүн  

 



БИЗ ПРАКТИКАДА КАНТИП БАПТЫ ИШТЕП 
ЧЫКТЫК? 
 Жумушчу топ түзүлдү. 
 Калктын, анын ичинде аялдардын, аярлуу катмарлардын 

керектөөлөрү аныкталды. 
 Көйгөйлөрдү чечүү боюнча демилгелүү топтордун, айылдык 

кеңештин депутаттарынын жана айыл өкмөттүн 
кызматкерлеринин катышуусунда БАП иштелип чыкты. 

 Айылдык кеңештин сессиясында бекитилди.  



БАПТЫ ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА ИШ АРАКЕТТЕР 

2018-2021 жылдар:  
13-15  адамдан турган жумушчу 
топ түзүлгөн 
Курамы: 
 АӨнүн адистери -8 
 АКнын депутаты- 2 
 жергиликтүү коомчулуктун 

өкүлдөрү -3-5 
 
Жумушчу топ  бекитилген план 
жана графикке ылайык иш алып 
барды 
 



БАПТЫ ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА ИШ АРАКЕТТЕР 
Ар жыл сайын жергиликтүү тургундардын калың 
катмарын катыштыруу менен ЖМБА, чогулуштар -
өткөрүлүп, артыкчылыктуу көйгөйлөр аныкталды. 
Иш чараларды туура уюштурууга окуулар “Элдин үнү 
жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: 
бюджеттик процесс” долбоору тарабынан өткөрүлдү.  
 2018-жылы жалпы 21 чогулуш/ЖМБА : 

катышуучулар 425 адам, ичинен 167 аялдар  
 2019-жылы 10 чогулушу/ЖМБА: катышуучулар 273 

адам, ичинен 157 аялдар  
 2021-жылы 10 чогулуш/ЖМБА: катышуучулар 273 

адам, анын ичинен 157 аялдар  
 
 
 
 
 
 
 



Жумушчу топ тарабынан  ар бир айылда 14 жаштан 28 жашка, 29 
жаштан 54 жашка жана 55 жаштан жогору курактагылардын 
өкүлдөрүн ар башка жерге отургузуп көйгөйлөрдү аныктоо 
боюнча ЖМБА иш чаралары жүргүзүлдү  



АЯЛДАРДЫН КАТЫШУУСУ 30%ДАН КЕМ БОЛГОН ЖОК 
  

ЖАШТАР, АЯРЛУУ КАТМАРЛАР ДАГЫ СУНУШТАРЫН БЕРИШТИ.  
 

ЧОГЛУШКА/ЖМБАГА КАТЫША АЛБАГАН ТУРГУНДАР СУНУШТАРЫН 
ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨ БЕРДИ ЖАНА АЙЫЛДАРДЫН ВОТСАПП ГРУППАЛАРЫ 
АРКЫЛУУ ТОЛУКТАЛДЫ.  

 
 “ЭЛДИН ҮНҮ АНА ЖӨБ ОРГАНДАРЫНЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ: 
БЮДЖЕТТИК ПРОЦЕСС” ДОЛБООРУ ТАРАБЫНАН ЖМБА ИШ 
ЧАРАЛАРЫН ӨТКӨРҮҮГӨ ТЕХНИКАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮЛДҮ  
 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 2018-
2021 ЖЫЛДАР  

БАПка кирген артыкчылыктуу көйгөйлөр: 
 2018 2019 2021 

Ички жолдор Мектепке чейинки билим 
берүүгө шарттын 
жетишсиздиги 

Ички жолдор 

Таза суу Спорт Таза суу 
 

Маданият Таза суу Медициналык тейлоо 
Жарыктандыруу Ички жолдор Мектепке чейинки билим 

берүүгө шарттын 
жетишсиздиги 

Таштанды маселеси Электр тогу менен камсыздоо 
маселеси 

Таштанды маселеси 
 

Билим берүүгө шарттын 
жетишсиздиги 

Медициналык тейлөө Электр тогу менен 
камсыздоо маселеси 

Китепкана  Билим берүүгө шарттын 
жетишсиздиги 
 



БАПТЫН ДОЛБООРУН ЖАЛПЫ ЭЛДИК 
ЖЫЙЫНДА ТАЛКУУЛОО 

Артыкчылыктуу көйгөйлөрдүн негизинде иштелип чыккан биргелешкен 
аракеттер пландын долбоору жалпы элдик талкууга коюлуп, сунуш 
пикирлердин негизинде жергиликтуу кеңеш тарабынан бекитилип, айыл 
өкмөтү тарабынан аткарууга алынды. 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР: 
МАНТЫШ АЙЫЛДЫК КЛУБУНУН КОРУУЧУЛОР ЗАЛЫН 

РЕМОНТТОО 

Каржылоо:  
Жергиликтүү бюджет – 
150 000 сом 
 
“Элдин үнү ана ЖӨБ 
органдарынын жоопкерчилиги: 
бюджеттик процесс” долбоору - 
1 000 000 сом 
 
 
Жалпы: 1 150 000 сом 
 
 



 
 

БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР: 
АЙЫЛДАРДЫН ТАЗАЛЫГЫН КАМСЫЗ КЫЛУУ 
ЖАРАТЫЛЫШ КЫРСЫКТАРЫН АЛДЫН АЛУУ 

 
Каржылоо:  
 ЖБ - 718 000 сом 

 
“Элдин үнү ана ЖӨБ 
органдарынын 
жоопкерчилиги: бюджеттик 
процесс” долбоору: 1 000 000 
сом 
 Жалпы: 1 718 000 сом 

 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР: 
Кызыл-Дөбө орто мектебинин линолеумдарын которуу 

 Каржылоо:  ЖБ-  811 076 сом  



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР:  
Мантыш айылына жаны 240 орундуу орто мектеп куруу 
 
Каржылоо булактары: 
• "Ассанабиль" кайрымдуулук фонду - 6 млн 970 миң сом,   
• "Т. Курткаев" кайрымдуулук фонду - 9 млн 758 миң сом 
• Жергиликтуу бюджет-  524,0 мин сом 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР:  
Кара-Мойнок айылына жаны 225 орундуу орто мектеп 

куруу 
Каржылоо булактары: 

Республикалык бюджет- 52 млн. 67 миӊ сом 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР:  
Кызыл-Добо, Мантыш, Кара-Мойнок, Ак-Талаа айылдарындагы бала 

бакчаларын эмерек жана жабдуулар менен камсыз кылуу  
Каржылоо булактары: 
• Япон мамлекетинин «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу 

гранттык» программасы- 1 млн 196 мин сом 
• Жергиликтуу бюджет – 115,0 мин сом 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
Мантыш айылына чакан футбол аянтчасын куруу 

 
Каржылоо булактары: 
• Тынчтык корпусу- 700,0 мин сом 
• Кызыл-Дөбө айылынын жаштары тарабынан- 900,0 мин сом 
 



 БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ 
ЖЕТИШКЕНДИКТЕР Мантыш айылынын электр 

чубалгыларын алмаштыруу 
 
Каржылоо булактары:      ЖБ- 101,0 миӊ сом 
 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР 
Кара-Мойнок айылындагы таза суу системасын 

реконструкциялоо 
Каржылоо булактары: 
• ЖБ- 551,0 мин сом 
• Ихсан-Хайрия кайрымдуулук фонду- 2 млн. 945,0 миӊ сом 



БАПТЫ ИШКЕ АШЫРУУДАГЫ ЖЕТИШКЕНДИКТЕР  
Кара-Суу айыл аймагынын айылдарынын борбордук 

көчөлөрүнө тунук жарык орнотуу. 

Каржылоо  ЖБ -  380,0 миң сом  



НАТЫЙЖАЛУУЛУК 

 Жергиликтуу денгээлдеги башкарууну ишке ашырууда ачык 
айкындуулукту камсыз кылуу жана калк менен башкаруу 
органдарынын ортосундагы өз ара мамилеси жакшырды 
жана ишеним жогорулады; 

 Жергиликтуу бюджетти бекитуу жана аткаруу ачык айкын 
ишке аша баштады; 

 Жергиликтуу бюджеттен жаштардын, аялдардын жана 
аярлуу катмарлардын көйгөйлөрүн чечүүгө дагы 
каражаттар жумшала баштады. 
 



НАТЫЙЖАЛУУЛУК  

 Биргелешкен аракеттер планы айыл өкмөттөрүнүн 
адистеринин жеке планын жана башка өнүгүү жана 
башкаруу пландарын иштеп чыгууга негиз.  

 Жергиликтүү жамааттын муктаждыктары эске 
алынышын камсыз кылган документ 

 Эгерде буга чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органы бюджетти өз алдынча пландаштырып, 
бөлүштүрүп келсе, эми жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органы каржылоо булактарын аныктоону 
жана каржыны натыйжалуу бөлүштүрүүнү үйрөндү 

 Биргелешкен аракеттер планы жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын жергиликтүү жамааттын 
алдында чыныгы отчеттуулугунун куралы болуп калды 



КӨНҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАРГА ЧОН РАХМАТ! 
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