
Айтибек Тургунбай уулу, 
Көк-Жар айыл өкмөтүнүн 
финансы-экономикалык 

бөлүмүнүн жетекчиси 

Коомдук угуулар ЖӨБ 
менен жарандардын 

ортосундагы бюджеттик 
диалогдун формасы катары 



Ченемдик-укуктук негиздер 

• Кыргыз Республикасынын Конституциясы: 
– 37-берене 

• Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси; 
– 127-берене 
– 78-79-беренелер 

• Жергиликтүү жамааттын Уставы; 
• КР Финансы министрлигинин 2018-жылдын 17-

апрелиндеги №44 Б 
– «Кыргыз Республикасынын жергиликтүү бюджеттери 

боюнча коомдук бюджеттик угууларды (КБУ) өткөрүү 
боюнча усулдук колдонмону бекитүү жөнүндө» Буйругу 



КБУнун негизги максаттары кандай? 

Максаттар: 
- коомдук пикирди изилдөө; 
- сунуштарды, сунуштамаларды кабыл алуу; 
- калктын кызыкчылыктарын эске алуу 

менен чечимдерди кабыл алуу. 



Көк-Жар ААда коомдук бюджеттик угууларды 
өткөрүүнүн тарыхы 

Жылы 

КБУнун 
катышуучулары

нын жалпы 
саны 

Алардын 
ичинен 
аялдар 

Сунуштардын 
саны 

Кабыл алынган 
сунуштардын 

саны 

2018  400  120  28  6 

2019  410  125  28  10 

2021  430  130  20  12 



КБУну өткөрүүнүн негизги этаптары 

• жумушчу топту түзүү/ишин калыбына 
келтирүү; 

• КБУ өткөрүү планын иштеп чыгуу/толугу менен 
даярдоо; 

• КБУ материалдарын даярдоо; 
• маалыматтык өнөктүктү өткөрүү; 
• КБУну өткөрүү; 
• КБУнун жыйынтыгы боюнча маалыматтык 

өнөктүк өткөрүү. 



Жумушчу топту түзүү/ишин 
жандандыруу; 

• КБУ боюнча жумушчу 
топту түзүү: 
– гендерди эсепке алуу менен; 

• Талкуу: 
– КБУ өтчү күн жана 

убактысы; 
– КБУ өтчү жери; 
– КБУнун формалары 

• КБУнун модераторун 
тандоо; 
 

 



КБУнун планын даярдоо 
Пунктт
ун №  

Иш-чаралар Болжолдуу 
мөөнөттөрү 

Жооптуу адамдар 

1 КБУну уюштуруу жана өткөрүү боюнча 
жумушчу топту (ЖТ) түзүү, ЖТ мүчөлөрүнүн 
милдеттерин бөлүштүрүү 

20-июнга чейин Минбаев Саттарали, Көк-Жар 
айыл өкмөтүнүн башчысы 

2 КБУнун максаттарын, милдеттерин, күнүн, 
убактысын жана өтчү жерин аныктоо 

20-июнга чейин Жумушчу топтун мүчөлөрү 

3 КБУнун катышуучуларынын тизмесин түзүү 20-июнга чейин Жумушчу топтун мүчөлөрү 

4 КБУнун материалдарын даярдоо: 

- программаларды; 

- угуулардын эрежелерин; 

- сунуштардын жана сунуштамалардын 
бланкын; 

 - чакыруу барагын; 

- кулактандырууну; 

- жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн 
пресс-релизди. 

25-июнга чейин Жооптуу катчы, 

Тургунбай уулу Айтибек, 
жумушчу топтун мүчөсү 



КБУнун материалдарын даярдоо 

• Жарандык бюджет; 
• презентация (слайд); 
• КБУнун программасы; 
• маалыматтык 

материалдар: 
– баннерлер; 
– чакыруу баракчалары; 
– афишалар; 

• жарандардын 
пикирлери жана 
сунуштары үчүн бланк; 
 

 



Үн күчөткүчтөр 

Кулактандыруу 

Көк-Жар АӨнүн сайты 

Маалыматтык стенддер 

Чакыруу 
баракчаларын 

жайылтуу 

Маалыматтык 
өнөктүк 



КБУну өткөрүү 



Көк-Жар айыл 
өкмөтүнүн сайтында Маалымат такталарында 

КБУнун жыйынтыктары боюнча 
маалыматтык өнөктүк. 



КУнун натыйжасы:  
сунуштарды  2019-жылдын бюджетине киргизүү 

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

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

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

• Башка сунуштарга - 550,0 миң сом. 
 

КУ кийин өзгөрүүлөр: 870,0 миң сом 
 



Негизги жыйынтыктар: КБУ айыл өкмөтүнө эмне 
берет? 

• элдин айыл өкмөтүнө болгон ишеними күчөйт; 
• айыл аймактын жашоочуларынын колдоосуна ээ 

болот; 
• жамааттын артыкчылыктары туура аныкталат; 
• бюджет сапаттуу пландаштырылып, аткарылат; 
• маселелерди чечүүнүн альтернативалуу жолдору 

табылат; 



Негизги жыйынтыктар: КБУ жашоочуларга эмне 
берет? 

– бюджеттин долбооруна жана аткарылышына 
таасир этүү мүмкүнчүлүгү пайда болот; 

– өз пикирин, сунушун жана сунуштамаларын айта 
алышат; 

– бюджет ачык жана айкын болот; 
– салык төлөөчүлөрдүн акча каражаттары көзөмөлдө 

болот; 
– АӨ менен калктын ортосундагы диалог 

бекемделет. 
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