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Жарандык бюджет деген эмне? 

Жарандык бюджет – бул маалыматтын жеткиликтүү жана 
жөнөкөйлөштүрүлгөн түрүндөгү формасы. Жарандык бюджет 
жарандарга, анын ичинде атайын билими жокторго 
мамлекеттик финансы жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк 
берет. 
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Бюджеттик кодекстин 126-
беренеси 

https://gb.minfin.kg 



Долбоордун Жарандык бюджетти өнүктүрүүгө 
кошкон салымы 

“Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик 
процесс” Долбоорунун жардамы менен: 
• КР Бюджеттик кодексинде Жарандык бюджет жөнүндө 126-

берене пайда болду; 
• КР Финансы министрлигинин 2017-жылдын 26-

декабрындагы №166-Б буйругу менен Кыргыз 
Республикасында жергиликтүү бюджеттер боюнча 
жарандык бюджетти түзүүнүн методикасы иштелип 
чыгып, бекитилген 

• веб багытындагы тиркеме иштелип чыккан: 
www.gb.minfin.kg; 

• ЖӨБ органдары тарабынан жарандык бюджетти түзүүнүн 
методикасы толук иштелип чыгып, КР Өкмөтүнүн 2021-жылдын 
18-февралындагы №54 токтому менен бекитилген 

• Финансисттер үчүн онлайн жана оффлайн форматтарында 
тренингдер өткөрүлүп, катышуучулардын жалпы саны 500 
адамды түзгөн 



Веб багытындагы тиркеме - Жарандык бюджет 

Садовое ААнын Жарандык бюджет боюнча веб-
тиркемесин колдонуусу: 
• ЖӨБдүн аткаруу органынын, өзгөчө финансы-экономика 

бөлүмүнүн ишин жөнөкөйлөштүрүп, жарандар үчүн 
маалыматты көрсөтмөлүү графикаларды жана 
таблицаларды колдонуу менен жеткиликтүү формада 
жайгаштырды; 

• жергиликтүү бюджет жөнүндө маалыматты, өзгөчө 
коомдук бюджеттик угууларга келе албагандар үчүн 
жеткирди; 

• жарандарга суроолорду берип, жооп алып, сунуштарын 
киргизүү мүмкүнчүлүгү берилди; 
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Веб багытындагы тиркеме - Жарандык бюджет 

• айыл өкмөтү жергиликтүү бюджеттин долбоору жөнүндө 
жарандарга алдын ала маалымат берип, суроолор жана 
сунуштар 10 күндүн ичинде кабыл алына тургандай 
ыңгайлуу мөөнөттөр белгиленди; 

• жашоочулар бюджеттик маалыматты жана бюджеттин 
долбоору боюнча өздөрүнүн сунуштарын ойлонуп 
чыгышты; 

• 2022-жылга жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча 
сапаттуу жана натыйжалуу коомдук угуулар өткөрүлдү. 

Ошентип, ЖӨБ органы жарандарга бюджеттик 
процесске катышууга, жергиликтүү өз алдынча 

башкарууга катышуу укугун ишке ашырууга бардык 
мүмкүнчүлүктөрдү түздү 
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Иш жүзүндө кантип колдондук? 
Процессти уюштуруу 

• Жумушчу топ түзүлдү; 
• Жумушчу топ 9 адамдан турат, 

алардын ичинен бешөө аялдар, 
алтоо айылдык кеңештин 
депутаттары 
 
 
 
 
 

 



gb.minfin.kg 
сайтына жайгаштырылган Жарандык бюджет:  

 • Финансы-экономикалык бөлүмдүн башчысы 
Жарандык бюджетти толтуруп чыгып, коомдук 
бюджеттик угууларга 10 күн калганда 2021-жылдын 5-
июлунда аны коомдук талкууга койду. 

• Жумушчу топ Жарандык бюджетке шилтеме берүү 
менен кулактандыруу жасады; 

• Билдирүү WhatsApp тиркемесиндеги тайпаларга 
жөнөтүлдү - АӨ адистери (18 адам, анын 13ү аялдар), 
айылдык кеңештин депутаттары (21 адам, анын 
ичинен 8 аял); 

• Башка WhatsApp тайпалары: эки мектептин ата-энелер 
комитети, бала бакчанын ата-энелер комитеттери, 
“Садовое”, “Жаштар ынтымагы Садовое”, “Айыл 
ынтымагы” өз ара жардам топтору, дунган 
диаспорасы, өзбек диаспорасы, карачай диаспорасы, 
ата-энелер комитеттери – бардыгы 250 адам, алардын 
ичинен 150сү аялдар 

• .  

• Фото с сайта 
Минфина 
 
 
 
 
 

 



Угууларга чейинки маалымат өнөктүгү  

2022-жылга бюджеттин 
долбоорун талкуулоого жана 

жашоочулардын, анын 
ичинде аялдардын жана 

жаштардын катышуусуна 
шарттар түзүлдү      

Жашоочулардын пикирлери: 
- Биз үйдөн чыкпай эле 

жергиликтүү бюджеттин долбоору 
менен тааныша алдык;  

- 2022-жылга жергиликтүү 
бюджеттин долбоору боюнча 
сунуштарды бердим; Смартфондон 
кирүү кыйын болду 

-       



Жыйынтыктар: gb.minfin.kg 
сайтындагы Жарандык бюджет  

 
• 70тен ашык адам баракчага кирди; 
• 41 адам катталды (13ү - аялдар);  
• 17 сунуш түштү, алардын ичинен алтоо - аялдардан 

 



Жарандык бюджет веб тиркемеси аркылуу 
тургундардын сунуштарына жооптор 

Кабыл алынды: 
• КТК чогултуу жана 

чыгаруу маселелери; 
• Ички жолдордун ремонту; 
• Көчөлөрдү көрктөндүрүү.  
 

Четке кагылды: 
• Көчөлөрдү жарыктандыруу; 
• ҮДТны капиталдык 

ремонттон өткөрүү; 
• Суу менен жабдуу 

системасын толук капиталдык 
ремонттон өткөрүү; 

• Бала бакча үчүн кошумча 
имараттын курулушу 
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Жыйынтыгы: эмнелер өзгөрдү? 

• коомдук бюджеттик угууларга катышуучулардын көбү 
даяр болуп келишти, себеби алар сайттан Жарандык 
бюджет менен таанышып, суроолорун жана 
сунуштарын даярдай алышкан;  

 
• Жарандык бюджеттин негизинде 2022-жылга 

жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча 
презентацияны даярдоо оңой болду.   
 

 



Жыйынтыгы: эмнелер өзгөрдү? 

• Протокол түзүлдү. Кабыл алынган 
сунуштар – 12 

• Коомдук бюджеттик угуулар боюнча 
протокол түзүлүп, анын шилтемеси 
WhatsApp топторуна жөнөтүлдү 
(gb.minfin.kg сайтында 
жайгаштырылган) 

• Коомдук бюджеттик угуулар, онлайн 
талкуунун жыйынтыгы боюнча сын-
пикирлерди жана сунуштарды эске алуу 
матрицасы айыл өкмөттүн маалымат 
тактасына жайгаштырылган; 

• WhatsApp топтору аркылуу таркатылды, 
адамдардын саны 2500 болсо, анын 
1500ү аялдар. 

Түшкөн сунуштардын 
ЖАЛПЫ саны: коомдук 
угуулар маалында 
(офлайн) 43 сунуш, анын 
ичинде жазуу жүзүндөгү 
жана оозеки берилген 
сунуштар бар, 17 сунуш 
онлайн түштү. 
Бюджеттин долбоорунда 
12 сунуш эске алынды, 
аларды ичинен 8и 
аялдардан 
 
 
 

 

 



Натыйжалуулугу  

Экономикалык 
натыйжалуулук: 
2500дөн ашык жаран 
бюджетти талкуулоо 
процессине эч кандай 
чыгашасыз тартылган. 
 

Социалдык натыйжалуулугу: 
• Садовое айыл аймагынын бойго 

жеткен калкынын 40 пайыздан 
ашыгын камтууга мүмкүн болду; 

• жергиликтүү бюджеттин 
долбоорунда айылдагы 
аялдардын сунуштары эске 
алынып, үй-бүлөлүк 
зомбулуктун алдын алуу боюнча 
чараларга каражат бөлүнөт. 

• таштандыларды чогултуу жана 
чыгаруу маселелери; 

• маданият жана спорт; 
• Башкасы  
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Жарандык бюджет боюнча веб багытындагы 
тиркемени толтуруу 

Жалпысынан республика боюнча 194 ЖӨБ органы жарандык 
бюджетти толтуруп чыгышты: 
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Жарандык 
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