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ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар
порталы: эмне үчүн керек?
Порталдын максаты – ЖӨБ органдарынын жетекчилерине жана кызматкерлерине,
жергиликтүү кеңештердин депутаттарына жана жергиликтүү жамааттардын
өкүлдөрүнө жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн актуалдуу, сапаттуу
жана алгылыктуу тажрыйбасына, мыкты тажрыйбалардын мисалдарына,
юридикалык жана атайын консультацияларга туруктуу жана натыйжалуу
жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.
Долбоордун уюштуруучулары

• Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик
• “Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу” КЮЖ
• «Өнүктүрүү саясат институту» коомдук бирикмеси
«Муниципалитет» журналы менен бириктирилген ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталын
башкарууну уюштуруучулардын атынан Борбордук Азиянын Жергиликтүү башкаруу Академиясы
(БАЖБА) жүзөгө ашырып келүүдө.

ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар
порталында эмнелер бар?
• ЖӨБ органдарынын 150гө жакын мыкты тажрыйбасы жайгаштырылган, аларда долбоорду
ишке ашыруу процесси сүрөттөлгөн, ошондой эле байланыш үчүн маалыматтар да кошулган
• ЖӨБ органдары үчүн актуалдуу темалар боюнча видеосабактар бар (кызмат көрсөтүүлөр,
тарифтер, бюджет, бузуулар жөнүндө кодекс, электрондук соода аянтчасы ж.б.)
• ЖӨБ органдарынын иши үчүн документтердин 300гө жакын үлгүсү топтолгон
(жергиликтүү кеңештердин токтомдору жана корутундулары, айыл
өкмөтүнүн/мэриянын буйруктары жана тескемелери ж.б.)
• ЖӨБ органдарынын иши үчүн зарыл болгон ченемдик-укуктук актылар бар.
• Окуу материалдары, документтердин формалары, аналитикалык серептер бар.
• Практикалык тренингдер, семинарлар, иш-чаралар жана онлайн окуулар өткөрүлүп турат
• 11 000ден ашык каттоодон өткөн колдонуучусу бар.

ЖӨБдүн Мыкты тажрыйбалар порталынын аянтчасында эксперттер менен онлайнконсультациялар өткөрүлүп турат (шайлоо процесси, онлайн-жарандык бюджет, тарифтер жана кызмат
көрсөтүүлөр, башчылардын калк алдындагы отчету);
бул – катышуучулардын ортосунда тажрыйба алмашуу үчүн аянтча.

Жергиликтүү
маанидеги
маселелерди чечүү
жана жергиликтүү
жамааттарды
өнүктүрүү жөнүндө
актуалдуу
маалыматты
табасыз.

Порталдан кандай пайдалуу
маалыматтарды таба аласыз?

ЖӨБгө байланыштуу
актуалдуу
суроолорго
жоопторду табасыз.
ЖӨБ чөйрөсүндөгү
эксперттердин
аналитикалык
макалаларын жана
серептерин таба
аласыз.

ЖӨБ органдарынын иши үчүн документтердин түрдүү формаларынын үлгүлөрү жана мисалдары,
ошондой эле тиешелүү ченемдик укуктук актылардын жыйнагы

Сиз Порталдан эмнени аласыз?
Жергиликтүү өз
алдынча башкаруунун
мыкты
тажрыйбаларынын
мисалдары менен
таанышасыз.
Демилгеңиз менен
бөлүшүп, ЭҢ МЫКТЫ
ТАЖРЫЙБАҢЫЗДЫ
жазып, Порталга
жайгаштырып,
“ЖӨБдүн мыкты
тажрыйбасы”
конкурсуна катышып,
УТУП АЛЫШЫҢЫЗ
МҮМКҮН!

Портал + «Муниципалитет» журналы
Портал журнал менен бириктирилип, анда жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү,
жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүү жана башка көптөгөн нерселер боюнча керектүү
маалыматты бир жерден тез жана так табуу үчүн шарттар түзүлгөн.
www.municipalitet.kg
“Муниципалитет” журналы 10
жылдан бери окурмандарын
жергиликтүү
өнүгүү
жана
башкаруу маселелери боюнча
түрдүү маалыматтар менен
камсыз кылып келет
Журнал
Кыргыз
Республикасында жергиликтүү
өз алдынча башкаруу жана
жергиликтүү
жамааттарды
өнүктүрүү жаатындагы жалгыз
адистештирилген
басылма
болгон жана ошол бойдон
кала берүүдө.

2021-жылдын март айынан баштап
журнал акы төлөнүүчү жазылууга
өттү жана бүгүнкү күндө журналдын
жазылуучулары:
 ЖӨБ органдары,
 Жогорку окуу жайлары,
 КЭУ/ӨЭУ,
 китепканалар,
 эл аралык уюмдар, программалар
жана долбоорлор, мекемелер
жана уюмдар,
 эксперттер
жана
карапайым
жарандар.

Журналга жазылгандардын
колдоосу аны жолдун
алыстыгына карабастан
Кыргыз Республикасынын
бардык шаарларынын
жана айылдарынын
тургундарына жеткирүүгө
мүмкүндүк берүүдө.

Журналга
жазылуунун
баасы - 2500 сом

ПОРТАЛ – БОРБОРДУК АЗИЯНЫН
ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫНЫН ПАЙДУБАЛЫ
Порталды туруктуу өнүктүрүү
• ЖӨБ органдарынын жана жамааттардын туруктуу иштеген билим платформасына
муктаждыгы (жаңы билимдерге жеткиликтүүлүк жана тажрыйба алмашуу)
• Мамлекеттин жана ЖӨБ органдарынын муниципалдык кызматкерлердин
квалификациясын жогорулатуунун туруктуу системасына муктаждыгын канааттандыруу
үчүн Порталды институционалдык жактан өнүктүрүү
Институционалдык жактан:
• Борбордук Азиянын жергиликтүү башкаруу Академиясы, 2021-жылы катталган.
• Негиздөөчүлөрү:
 Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруулар Союзу,
 Өнүктүрүү саясат институту (КР).

БОРБОРДУК АЗИЯНЫН
ЖЕРГИЛИКТҮҮ БАШКАРУУ
АКАДЕМИЯСЫ
Муниципалдык кызматкерлер жана депутаттар үчүн БАЖБАда окуунун артыкчылыктары
• 2000-жылдан 2021-жылга чейинки мезгилде Кыргыз Республикасындагы 200 ЖӨБ органы менен иштөө
практикасына негизделген актуалдуу жана практикалык окуу модулдары бар (Өнүктүрүү саясат институтунун
тажрыйбасы);
• жогорку деңгээлдеги укуктук экспертиза бар жана модулдардын мазмуну үзгүлтүксүз жаңыланып турат;
• квалификациялуу мугалимдер - жергиликтүү өнүктүрүү жана башкаруу чөйрөсүндөгү таанылган эксперттер;
• окутуу кыргыз, орус, англис тилдеринде жүргүзүлөт;
• жергиликтүү өнүгүү жана башкаруу боюнча 20 жыл бою чогултулган окуу жана кошумча адабияттардын
уникалдуу китепканасы бар;
• квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо жөнүндө лицензиялык сертификаттарды берүү
мүмкүнчүлүгү бар.

Окуу процесси:
• онлайн окууну уюштуруу мүмкүнчүлүгү – Moodle, ZOOM;
• заказчынын керектөөлөрүнө жараша ийкемдүү программаны жана окуу графигин
уюштуруу мүмкүнчүлүгү;
• Кыргыз Республикасынын каалаган жерине барып, өлкөнүн аймактарында окуу өткөрүү

БАЙЛАНЫШ ҮЧҮН
БОРБОРДУК АЗИЯДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ
БАШКАРУУ АКАДЕМИЯСЫ МЕНЕН
БАЙЛАНЫШУУ ЖОЛДОРУ:

www.myktyaimak.gov.kg

Дареги: academylgaca@gmail.com
Директордун милдетин аткаруучу:
Айнура ЧАНДЫБАЕВА

Кыргыз Республикасы
Бишкек шаары, Шевченко көчөсү, 114-үй
Тел: +996 312 976530

www.myktyaimak.gov.kg
Дареги: portal.msu@dpi.kg

Мыкты тажрыйбалар жана долбоордун өнөктөштөрү
менен өз ара аракеттенүү маселелери боюнча
Элина САККАРАЕВА, +996 771 974-787
Мыкты тажрыйбанын мисалын жайгаштыруу,
суроолор, консультациялар үчүн; Онлайн-окутуу,
видео-сабактар, семинарлар үчүн
Нургуль ЖАМАНКУЛОВА, +996 770 771-711
Конкурска катышуу;
«Муниципалитет» журналына жазылуу, жарнама
берүү үчүн
Гуляим ШАМШИДИНОВА , +996 770 771-130

КӨҢҮЛ
БУРГАНЫҢЫЗ ҮЧҮН
ЧОҢ РАХМАТ!
«Муниципалитет» Журналы менен бириктирилген ЖӨБдүн
Мыкты тажрыйбалар порталы менен
ТААНЫШТЫРУУ

www.myktyaimak.gov.kg

