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Пайдаланылган кыскартуулардын тизмеси: 

КР ЖК – Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 
КР – Кыргыз Республикасы
КРнын ЧУА жөн�ндө мыйзамы – Кыргыз Республикасынын «Кыргыз 
Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө мыйзамы» 
СР УК – Словаки� Республикасынын Улуттук кеңеши (Словаки�нын 
парламенти)
ЖКУ – жарандык коом уюмдары 
КЭУ – коммерци�лык �мес уюмдар 
БӨУ – бейөкмөт уюмдар
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1. АЛГЫ СӨЗ 

Демократи�лык башкаруунун маанил�� өзгөчөл�ктөр�н�н 
бири – жарандык коом уюмдарынын (ЖКУ) мамлекеттик деңг��лде 
чечим кабыл алуу процессине катышуусу. NISPAcee (БорбордукNISPAcee (Борбордук (Борбордук 
жана Чыгыш Европадагы мамлекеттик башкаруу институттары ме-
нен мектептеринин ассоциаци�сы) жана Борбордук Ази�дагы Аме-
рика университетинин Социалдык изилдөөлөр борбору «Кыргыз 
Республикасындагы жарандык коом уюмдарынын туруктуулугу 
жана натыйжалуулугу» долбоорун иштеп чыгып ж�зөгө ашырууда. 
Бул долбоор Кыргызстанда жарандык коом уюмдарынын са�сый че-
чимдердин кабыл алууда активд�� катышуусу �ч�н жагымдуу шарт 
т�з��гө багытталган. 2008-жылдын сент�брь айынан тартып аталган 
долбоор SlovakAid (Словаки�нын Эл аралык кызматташтык жанаSlovakAid (Словаки�нын Эл аралык кызматташтык жана (Словаки�нын Эл аралык кызматташтык жана 
өн�г�� боюнча агенттиги) тарабынан колдоого алынууда. Словаки� 
Республикасы өн�г�� жаатындагы �ки тараптуу кызматташтык ал-
кагында Кыргыз Республикасына төмөнк� �ки документтин: Слова-
ки�нын өкмөт� жактырган Мамлекеттик өн�г�� тармагында көмөк 
көрсөт��н�н өткөөл стратеги�сынын жана Мамлекеттик өн�г�� тар-
магында көмөк көрсөт��н�н улуттук программасынын негизинде 
жардам бер��дө.

Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин, өкмөт�н�н, министрликтеринин жана ведомстволору-
нун мыйзам жаратуу процессинде жарандык коом уюмдары менен 
кызматташуусун жакшыртуу боюнча нускамаларды иштеп чыгуу 
болчу. Негизги көң�л Кыргызстандын жарандык коом уюмдарынын 
мыйзам чыгаруу м�мк�нч�л�ктөр�н жана алардын мыйзам чыгаруу 
процессинде активд�� катышуусу �ч�н шарттарды жакшыртуу масе-
лелерине бурулган. Бул долбоор негизинен Кыргыз Республикасынын 
Өкмөт�нө, парламентине жана жарандык коом уюмдарына көмөк 
көрсөт��гө багытталган. Белгиленген максатка жет�� �ч�н Словаки-
�нын мамлекеттик бийлик органдары менен жарандык коомунун ай-
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рыкча ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу жана аларды кабыл 
алуу процессиндеги иштеш�� тажрыйбасы иликтенген.

Долбоорду ж�зөгө ашыруу 2008-жылдын но�брь айында баш-
талган. Долбоорго Кыргызстан менен Словаки�дан �ксперттер, 
ошондой �ле жарандык коомдун ар т�рд�� уюмдарынын өк�лдөр� ка-
тышты. Мамлекеттик башкаруу органдарынын жана �ч�нч� сектор-
дун көптөгөн өк�лдөр� долбоорго анын изилдөө иштери (интервью, 
сурамжылоо) аркылуу тартылды. Долбоордун катышуучуларынын 
көп санда болушу анын жыйынтыгында берил��ч� бардык нускама-
лардын объективд�� маалыматтарга негизделип, коомчулуктун мый-
зам жаратуу процессине катышуусунун чыныгы абалын жана �ң оор 
маселелеринин, мисалы, мыйзамдардын ар кандай кемчиликтерине 
байланышкан маселелердин чагылдырылышын камсыз кылды.

Долбоордун алкагында ар т�рд��, атап айтканда, төмөнк�дөй иш 
чаралар ж�зөгө ашырылды: 

♦ КРнын тийишт�� мыйзамдары талдоого алынды (�ксперттер 
ЖКУлардын ишмердигинин укуктук принциптеринин жана 
шарттарын, ЖКУлардын мыйзам жаратуу процессине катышуу 
жана Кыргызстандын Өкмөт�нөн, парламентинен маалымат-
тарды коомчулуктун алуу м�мк�нч�л�г�н камсыздоочу мыйзам-
дык жол-жоболорду изилдеп чыгышты);

♦ КРдагы мамлекеттик т�з�мдөр менен ЖКУлардын өк�лдөр�н�н 
арасында 350 суроо топтомун таратуу, 55 интервью өткөр�� ар-
кылуу жеринде изилдөө иштери ж�рг�з�лд�;

♦ КРнын Өкмөт�н�н, парламентинин, жарандык секторунун 25 
өк�л� �ч�н тегерек стол уюштурулду; 

♦ Словаки� командасы бул өлкөдөг� ЖКУлардын мамлекеттик 
башкаруу органдары менен кызматташуусундагы ийгиликт�� 
тажрыйбасы жөн�ндө маалымат да�рдады;

♦ КРнын өк�лдөр�н�н Словаки�га таанышуу сапары уюштурул-
ду. Бул программанын чегинде семинарлар өткөр�л�п, Слова-
ки�нын тийишт�� мекемелерине кыргызстандык �ксперттер 
барып көр�шт�. Иш сапар учурунда �ки өлкөн�н командалары 
өз изилдөөлөр�н�н алгы натыйжаларын чогуу талдашып, бол-
жолдуу нускамаларды талкуулашты;

♦ 2009-жылдын сент�брында КРда 50 адамдын – Жогорку 
Кеңештин депутаттарынын, Кыргызстандын Өкмөт�н�н жо-
горку кызматтагы өк�лдөр�н�н, ЖМКнын жана ЖКУлардын 
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катышуусундагы улуттук семинар өткөр�лд�. Аталган семинар 
иштелип чыккан нускамаларды талкуулоо максатында уюшту-
рулду. Жыйынтык нускамалар жалпысынан семинардын каты-
шуучулары тарабынан жактырылды;

♦ мыйзам т�з��н� ачык-айкын жана ЖКУ менен коомчулук каты-
ша алгыдай процесске айландыруу �ч�н КРнын мыйзамдарын 
жакшыртуу боюнча нускамаларды иштеп чыгуу. Бул нускама-
ларда Словаки�нын тажрыйбасына негизделген жана аларды 
ишке ашыруунун жол жоболору камтылат. Аталган нускама-
лардын мындан аркы тагдыры жана иш ж�з�ндө колдонулушу 
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын 
са�сый �ркине жараша болот. 

Нускамалар англис, орус жана кыргыз тилдеринде да�рдалып, 
Кыргызстандын мамлекеттик мекемелерине, ЖКУларга, ЖМКга 
жиберилди. 

Бул отчётто берилген бардык нускамалар 2 топко бөл�нөт:
1. Мыйзам жаратуу процессинде Кыргыз Республикасынын Жо-Мыйзам жаратуу процессинде Кыргыз Республикасынын Жо-

горку кеңешинин, өкмөт�н�н, министрликтеринин жана ве-
домстволорунун жарандык коом уюмдары менен иштеш��с�н 
жакшыртуу боюнча нускамалар.

2. Коомдук уюмдардын иштөө шарттарын жана жарандардын 
укуктук маалыматтарды алуу м�мк�нч�л�ктөр�н жакшыртуу 
боюнча нускамалар.

Нускамалардын биринчи тобу

Бул топко 12 багыт боюнча 39 нускама киргизилди: 
1. Мыйзам жаратуу процессинде коомчулуктун Интернет-портал-Мыйзам жаратуу процессинде коомчулуктун Интернет-портал-

дар аркылуу маалымат алуу м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу.
2. Ченемдик-укуктук актылардын биргелешкен мамлекеттик пор-Ченемдик-укуктук актылардын биргелешкен мамлекеттик пор-

талын т�з��.
3. Мамлекеттик борбордук кеңеш бер��ч� органды т�з��.Мамлекеттик борбордук кеңеш бер��ч� органды т�з��.
4. ЖКУ менен мамлекеттик борбордук башкаруу органдарынынЖКУ менен мамлекеттик борбордук башкаруу органдарынын 

ортосундагы пикир алмашууну колдоо.
5. Жарандарга мыйзам долбоорун да�рдоону же кароону токтотууЖарандарга мыйзам долбоорун да�рдоону же кароону токтотуу 

сунушу менен мыйзам чыгаруучу субъектилерге кайрылуу уку-
гун бер��.

6. Ченемдик актылардын долбоорлорун �кспертизадан өткөр��дөЧенемдик актылардын долбоорлорун �кспертизадан өткөр��дө 
коомчулуктун катышуусу. 
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7. Аткаруу бийлигинин мыйзам чыгаруу ишмердиги ж�р�п жаткан-Аткаруу бийлигинин мыйзам чыгаруу ишмердиги ж�р�п жаткан-
да коомдук талкууларды өткөр��.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде парламенттикКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде парламенттик 
угууну өткөр�� жана мыйзам чыгаруу процессине коомчулуктун 
катышуу м�мк�нч�л�г�н камсыздоо.

9. Парламенттик угууну өткөр�� мөөнөттөр�н, аларга чакырууПарламенттик угууну өткөр�� мөөнөттөр�н, аларга чакыруу 
принциптерин белгилөө жана аларды сактоо.

10. Коомчулуктун сунуштарын �ске алуу.Коомчулуктун сунуштарын �ске алуу.
11. Угуунун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын ЖогоркуУгуунун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин отурумунда талкуулоо.
12. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинде парла-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинде парла-

менттик жол-жоболордун сакталышына коомдук көзөмөлд� ор-
нотуу.

Нускамалардын экинчи тобу

Бул топко төмөнк� �ч багыт боюнча 9 нускама киргизилди: 
1. Киреше салыгынын 1�ын жарандык коом уюмдарынын пайда-Киреше салыгынын 1�ын жарандык коом уюмдарынын пайда-

сына чегерип бер��.
2. Жергиликт�� бийлик органдарын КРнын ченемдик-укуктук ак-Жергиликт�� бийлик органдарын КРнын ченемдик-укуктук ак-

тылардын топтомдору менен акысыз камсыздоо.
3. Кыргызстанда басылып чыгуучу бардык �ксперттик материал-Кыргызстанда басылып чыгуучу бардык �ксперттик материал-

дардын сөзс�з т�рдө КРнын Жогорку Кеңешинин китепканасы-
на келип т�ш��с�н камсыздоо. 
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2. КИРИШҮҮ 

Кыргыз Республикасында Адилет министрлигинин расмий маа-
лыматтарына ылайык, 2006-жылдын 1-апрелине карата 14 173 КЭУ 
катталган1. 

Айрым байкоолордон белгил�� болгондой, 2004-жылы коммер-
ци�лык �мес уюмдарда 20 миңден ашык адам туруктуу иштесе, ал 
�ми убактылуу (�ксперттер, кеңешчилер) 10 миңге жакын адам жана 
8 миң ыкты�рдуу (волонтер) иштеген. Башка байкоолорго ылайык, 
КЭУ секторунда жалпысынан 100 миңге жакын киши иштейт, бул 
болсо өлкөн�н �мгекке жарактуу жарандарынын 5 �ын т�зөт2.

Бул көрсөтк�чтөрд�н ортосундагы айырмачылык чоң �кендигине 
карабастан, �ксперттер менен байкоочулар КЭУ секторунда абдан 
активд�� жарандар менен кыйла к�чт�� �ксперттер бар деген бир 
пикирде турушат. Кыргызстандын Президенти көтөргөн демилгеле-
рин, атап айтканда, 2009-жылдын мартында жары�ланган Өлкөн� 
жаңыландыруу багытын �ске алганда, б�г�нк� к�нд�н негизги масе-
леси мамлекеттик башкаруу жана жергиликт�� өз алдынча башкаруу 
органдарынын жарандык коом уюмдары менен ийгиликт�� кызмат-
ташуусу �ч�н шарттарды т�з�� болуп �септелет. Бул КЭУнун болгон 
м�мк�нч�л�ктөр�н өлкөн�н жана коомдун өн�г��с� �ч�н пайдала-
нууга өбөлгө т�зөт.

КЭУ сектору менен мамлекеттик башкаруу жана жергиликт�� өз 
алдынча башкаруу органдарынын ийгиликт�� иштеш��с�н�н ми-
салдары саламаттык сактоо, билим бер��, социалдык коргоо, жер-
жерлерде социалдык-�кономикалык абалды жакшыртуу жаатында 

� НПО Кыргызстана: вчера, сегодня, завтра/АЦПГО. – Бишкек, 2006.
2 Богатырев В. Статус формальных политических институтов и их отно-

шения с неформальными политическими структурами в Кыргызстане//Де-
мократия и неформальная политика в Кыргызстане: Сб. Института обще-
ственной политики. – С. 32. – www.ipp.kg
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(анык белгиленген максаттар, милдеттер жана к�т�л��ч� натыйжа-
лар болгон шартта) кызматташуу м�мк�н �кендигин көрсөт��дө. 

Кыргызстандын мыйзамдарында өлкөн�н, тармактын же ай-
мактын өн�г�� стратеги�лары менен пландарын иштеп чыгуу жана 
аныктоого КЭУнун катышуу м�мк�нч�л�г� каралган. Бирок КЭУ 
сектору бул процесске ырааттуу т�рдө катышпайт. Көп учурда ЖКУ-
ларды чечим кабыл алуу процессине катыштыруу тиги же бул ми-
нистрликтин же ведомствонун каалоосуна жараша болот.

Долбоордун максаты Кыргыз Республикасынын парламентини, 
өкмөт�н�н, министрликтер менен ведомстволорунун мыйзам 
чыгаруу процессинде ЖКУ менен иштеш��с�н жакшыртуу боюнча 
нускамаларды иштеп чыгуу болчу. 

Изилдөө �ч�н мамлекет менен БӨУлардын кызматташуусунун 
үлгүсү катары Словаки� Республикасында калыптанган практика 
тандап алынган. 

Словаки� социалисттик тутум жоюлгандан кийин Кыргызстандай 
�ле шартка жагдайга туш келди. Эки өлкө тең коомдун өн�г��с�ндө 
базар �кономикасына өт��, мамлекеттик башкаруу органдарын кай-
ра т�з��, ошондой �ле мамлекет менен жарандардын ортосунда 
жаңы мамилелерди калыптандырууга байланышкан маселелерге ка-
былышкан.

1989-жылдан тартып Словаки�да жарандардын мамлекет турму-
шуна катышуу м�мк�нч�л�г�н кеңейт��ч� реформа ж�зөгө ашы-
рыла баштаган. Эң оболу, мыйзам �стөмд�г�н бекемдөө жана адам 
укуктарын сыйлоо боюнча иш-чаралар көр�лгөн, мамлекеттик баш-
каруу тутуму реформаланган, КЭУнун натыйжалуу иштөөс� �ч�н 
укуктук чөйрө т�з�лгөн. 2004-жылы Словаки� Европа Шериктешти-
гине кошулду, бул демократи�ны өн�кт�р��дөг� маанил�� фактор-
лордун бири болуп калды. Европа Шериктештигинин м�чөл�г�нө 
кабыл алынуу �ч�н өлкө «Копенгаген критерийлерине» туура кели-
ши керек, ал критерийлердин бири – адам укугун сыйлоочу турук-
туу демократи�нын бар болушу. Ошентип, Словаки� катуу көзөмөл 
алдында ЕШке кир��гө да�рдануу менен демократи�ны өн�кт�р�� 
жолунда чоң тажрыйбага жетишкен. 

Словаки�нын жаңы, заманбап бейөкмөт сектору 1989-жылы 
өлкөдөг� социалисттик тартип демократи�га алмашылгандан 
кийин өн�гө баштаган. Ошол мезгилде бейөкмөт уюмдардын иш-
мердигин жөнгө салуучу алгачкы ченемдик-укуктук актылар кабыл 
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алынган. Бирок Словаки� өкмөт� �ң оболу мамлекеттик сектор ме-
нен ишкер чөйрө �ч�н мыйзамдарды иштеп чыгууга көң�л бурган. 
Үч�нч� (коммерци�лык �мес) секторго Словаки� өкмөт� көң�л 
бурган �мес, ошондуктан анын мыйзамдык та�нычын бекемдөө 
процесси өтө жай ж�ргөн. Бирок бейөкмөт уюмдардын саны өтө 
тездик менен өс�п келген. Азыркы кезде Словаки�да коммерци�-
лык �мес уюмдардын иштөөс�н�н бардык укуктук формаларын, 
ошондой �ле аларды каржылоонун айрым булактарын жөнгө са-
луучу мыйзамдар бар.

Экономикалык жана коомдук чөйрөлөрдөг� маселелердин ок-
шоштугуна карабастан, кантсе да, Словаки� менен Кыргызстан – ар 
башка өлкөлөр. Словаки� – бул парламенттик республика болуп са-
налган европалык өлкө. Ал �ми Кыргызстан – Борбордук Ази�да 
жайгашкан президенттик республика. Ушуга байланыштуу коммер-
ци�лык �мес уюмдардын мыйзам чыгаруу процессине катышуу иш-
мердигинин туруктуулугун жана натыйжалуулугун камсыз кылуу-
дагы парламенттик республиканын тажрыйбасы аны президенттик 
республиканын шартында колдонуу м�мк�нч�л�г� жагынан изил-
денди.

Кыргызстан менен Словаки�нын мамлекеттик т�з�л�штөр�ндөг� 
айырмачылыктарын �ске алуу менен, бул отчетто Кыргызстан-
дагы мамлекеттик органдар жана жарандык коом уюмдарынын 
иштеш��с�н�н натыйжалуулугун жогорулатуу м�мк�нч�л�г�н бере 
турган нускамалар сунушталган. 

Изилдөөн�н ж�р�ш�ндө бийлик органдары менен ЖКУлардын 
иштеш��с�н�н натыйжалуулугуна байланышкан маселелер гана 
�мес, ЖКУлардын иш шарттарын жакшыртуу маселелери да, жаран-
дардын укуктук маалыматтарды алуу м�мк�нч�л�г�н жакшыртуу 
маселелери да каралды. Ошондуктан долбоорду ж�зөгө ашыруунун 
ж�р�ш�ндө иштелип чыккан нускамалар �ки топко бөл�н�п берил-
ди. Биринчи топко мыйзам чыгаруу процессинде ЖКУлардын иш-
мердигин жөнгө салуучу нускамалар кирет – бул долбоордо негизги 
басым дал ушул топко жасалды. Экинчи топко КЭУнун туруктуу-
лугун камсыздоо �ч�н жана жарандардын укуктук маалымат алуу 
м�мк�нч�л�г�н кеңейт�� �ч�н зарыл болгон шарттарды т�з��гө 
багытталган нускамалар кирди. Буга ЖКнын депутаттары Слова-
ки�га болгон окуу сапарынын ж�р�ш�ндө сунуш кылган, ошондой 
�ле долбоордун словаки�лык �ксперттери сунуштаган нускамалар 
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кирди. Жалпысынан бул отчетто биринчи топтун беш суроосу бо-
юнча 39 (отуз тогуз), ошондой �ле �кинчи топто 9 (тогуз) нускама 
берилген. Бул нускамалар КРда ЖКУлардын туруктуулугун жана на-
тыйжалуулугун бекемдөө �ч�н өбөлгө т�з��гө багытталган. Айрым 
нускамаларды ж�зөгө ашыруу �ч�н олуттуу өлчөмдөг� кошумча 
каржылык ресурстар талап кылынбайт.

Жогоруда айтылгандай, Словаки�нын бул чөйрөдөг� натыйжалуу 
тажрыйбасы Кыргыз Республикасында колдонуу м�мк�нч�л�г� жа-
гынан изилденди. Бул демилгени Словаки�нын Эл аралык кызматташ-
тык жана өнг�� боюнча агенттиги (Slovak Agency for International 
Development and Cooperation)1 менен демократи�ны жана ак ниет 
мамлекеттик башкарууну өн�кт�р�� �ч�н жардам көрсөт�� боюнча 
иш алып баруучу NISPAcee2 (Борбордук жана Чыгыш Европадагы 
мамлекеттик башкаруу институттары менен мектептеринин ассоци-
аци�сы) колдоого алды. 

Изилдөөн�н максатына жетиш�� �ч�н башкы милдеттер катары 
төмөнк�лөр аныкталган: 

♦ Кыргыз Республикасында чечимдерди кабыл алуу процессин 
жөнгө салуучу мыйзамдарга талдоо ж�рг�з��; 

♦ Кыргыз Республикасында жарандык коом уюмдарынын иш-
мердигин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга талдоо 
ж�рг�з��;

♦ Словаки�нын жарандык коом уюмдарынын мыйзам чыга-
руу процессине катышуу тажрыйбасын изилдеп, талдоо 
ж�рг�з��; 

♦ Словаки�нын тажрыйбасынан Кыргыз Республикасынын 
шартында ылайыкталып, колдонулушу м�мк�н болгон меха-
низмдерди жана башка ченемдерди аныктоо; 

♦ өлкөн�н мындан аркы демократи�лык өн�г��с� �ч�н Кыргыз 
Республикасынын парламентинин, өкмөт�н�н, министрликте-
ринин жана ведомстволорунун коомдук жана коммерци�лык 
�мес уюмдар менен кызматташуусун жакшыртуу боюнча нус-
камаларды иштеп чыгуу.

 

� http://www.slovakaid.sk/index/php/article/frontpage/1
2 http://www.nispa.sk/_portal/homepage.php
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3. Т�РМИНД�Р 

Кыргызстандын ЖКУлардын иш аракеттерин жана алардын мам-
лекеттик деңг��лдеги чечим кабыл алуу процессине катышуусун 
жөнгө салуучу документтерди иликтөөн�н ж�р�ш�ндө изилдөөч�лөр 
КРнын мыйзамында «жарандык коом», «КЭУ сектору», «коммерци-
�лык �мес уюмдар» сы�ктуу т�ш�н�ктөргө аныктама берилбегенди-
гин белгилешти. Бул изилдөөн�н алкагында «коммерци�лык �мес 
уюмдар» жана «КЭУ сектору» деген терминдер ишмердиги КРнын 
1999-жылдын 1-окт�брында кабыл алынган «Коммерци�лык �мес 
уюмдар жөн�ндө» мыйзамы менен жөнгө салынуучу уюмдарды бил-
дирет. 

Словаки�да жарандык коом уюмдарынын ар бир т�р�н�н (са�-
сый парти�нын, профсоюздун, фонддун, ассоциаци�нын, мекеменин 
ж.б.) ишмердигин өз�нчө мыйзам жөнгө салат.

Аталган иштин максаты жарандык коом уюмдарынын чечим-
дерди кабыл алуу процессине катышуусун изилдөө деп аныкталган. 
Ушуга байланыштуу бул отчетто «жарандык коом уюмдары» ком-
мерци�лык уюмдар дегенди билдирет.

Ошондой �ле бул отчетто «парламенттик угуулар», «коомдук 
угуулар» жана «коомдук талкуулар» деген терминдер колдону-
лат. Биринчи �ки термин «Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин регламенти жөн�ндө» жана «Кыргыз Республикасы-
нын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» мыйзамдарында бе-
китилген маанисинде колдонулду. «Парламенттик угуулар» – бул 
ратификаци�лоо �ч�н каралган мыйзам долбоорлорун, �л аралык 
келишимдерди, республикалык бюджеттин долбоорлорун жана 
анын аткарылышы жөн�ндө отчетторду, ошондой �ле ички жана 
тышкы са�сат маселелерин талкуулоо �ч�н өткөр�л��ч� коом-
дук жыйындар. «Коомдук талкуулар» – бул ченемдик актылар-
дын долбоорлорун басма сөздө жары�лоо аркылуу талкуулоо, 
кабыл алуу жана алар боюнча келип т�шкөн сунуштарды кароо. 
«Коомдук угуулар» деп бул басылмада ченемдик документтерди 
т�з�� процессинин ж�р�ш�ндө мамлекеттик органдар тарабынан 
уюштурулуп өткөр�л��ч� коомдук жыйындар жана жолугушуулар 
аталды.



15

4. ИЗИЛДӨӨ УСУЛДАРЫ

Изилдөөн�н ж�р�ш�ндө төмөнк� усулдар пайдаланылды: каби-
неттик изилдөө, сурамжылоо, кеңири интервью, тегерек столдорду 
өткөр��.

Изилдөө иши �ки баскычта ж�рг�з�лд�. Биринчи баскыч – мый-
зам жаратуу процессинде мамлекет менен жарандык коомдун кыз-
матташуу чөйрөс�ндөг� абалды иликтеп, талдоо (2008-ж. но�брь – 
2009-ж. март). Экинчи баскыч – нускамаларды иштеп чыгуу жана 
аларды баштапкы талкуудан өткөр�� (2009-ж. март-сент�брь). 

2008-жылдын но�брынан декабрына чейинки аралыкта Кыргыз 
Республикасындагы жана Словаки�дагы мамлекеттик чечимдерди 
кабыл алуу процессинде ЖКУлардын катышуусун жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук актылар изилденди. 

Атап айтканда, Кыргыз Республикасынын төмөнк� ченемдик ак-
тыларынын мазмуну талдоого алынды: 

♦	КРнын «Коммерци�лык �мес уюмдар жөн�ндө» 1999-ж. 1-ок-
т�брда кабыл алынган мыйзамы; 

♦	КРнын «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регла-
менти жөн�ндө», 2005-ж. 3-�нварда кабыл алынган мыйзамы; 

♦	КРнын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыла-
ры жөн�ндө» 1996-ж. 1-июлда кабыл алынган мыйзамы; 

♦	КРнын «Кыргыз Республикасынын Өкмөт� жөн�ндө» 2005-ж. 
19-окт�брда кабыл алынган Конституци�лык мыйзамы; 

♦	КРнын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана 
жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарынын карамагын-
дагы маалыматтарды алуу м�мк�нч�л�г� жөн�ндө» 2006-ж. 
28-декабрда кабыл алынган мыйзамы; 

♦	Кыргыз Республикасынын 1996-ж. 8-майда кабыл алынган Жа-
рандык кодекси.

Мындан тышкары ЖКУлардын ишмердигин жөнгө салуучу баш-
ка ченемдик укуктук актылар изилденди. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамын талдап изилдөөн�н алгы 
маалыматтарынын негизинде жалпыланган суроолордун топтому 
т�з�л�п, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутат-
тары, өкмөтт�н, министрликтердин жана коммерци�лык �мес уюм-
дардын өк�лдөр� менен маектеш��дө колдонулду. Интервьюлардын 
максаты өкмөт менен парламенттин деңг��линде чечим кабыл алуу 
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процессине ЖКУлардын катышуусу жагынан негизги өзгөр��лөрд� 
аныктоо болгон. Ошондой �ле интервьюлар чечим кабыл алуу про-
цессинин жана ЖКУлардын анда катышуусунун көйгөйл�� жакта-
рын аныктап, мындан ары өлкөн�н са�сый турмушунун бул тарма-
гындагы абалды жакшыртуу максатында ж�рг�з�лгөн. Суралуучулар 
өкмөтт�к жана бейөкмөт т�з�мдөрд�н иштеш�� процессине тиги 
же бул деңг��лде тиешеси бар адамдардын арасынан тандалган. 
Мамлекеттик бийлик өк�лдөр� менен 25 интервью жана бейөкмөт 
т�з�мдөрд�н өк�лдөр� менен 30 интервью ж�рг�з�лгөн. 

Алынган маалыматтарды баштапкы талдоодон өткөргөндөн 
кийин Словаки�га окуу сапары боюнча программа ишке ашырыл-
ган. 2009-жылы 14–22-мартта Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин, 
өкмөт�н�н, БӨУлардын жана �ксперттик коомчулугунун өк�лдөр� 
Словаки�нын азыркы кездеги мамлекеттик бийлик жана башкаруу 
органдарынын коммерци�лык �мес уюмдары менен иштеш�� таж-
рыйбасын �йрөн�п келишти. Сапардын ж�р�ш�ндө төмөнк�лөр 
изилденди:

♦	Мыйзам чыгаруу жол-жоболору;
♦	Словаки�дагы «�лектрондук өкмөтт�н» иштөөс�;
♦	ЖКУлардын кызыкчылыктарын коргоодогу Словаки�нын таж-

рыйбасы;
♦	Словаки� Республикасынын Улуттук кеңеши (парламенти);
♦	Бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын маселелери боюн-

ча Словаки� өкмөт�н�н алдындагы Кеңештин иш-аракети;
♦	Словаки� Республикасынын Ички иштер министрлигинин ал-

дындагы БӨУларды каттоого алуу ишине жооп бер��ч� коом-
дук башкаруу бөл�м�н�н ишмердиги; 

♦	Словаки�дагы социалдык ишканалардын ишмердиги.
Ошондой �ле словаки�лык жана кыргызстандык �ксперттер ме-

нен окуу сапарынын угуучуларынын катышуусундагы «тегерек 
стол» форматында бир катар талкуулар ж�рг�з�лд�.

Изилдөөн�н �кинчи баскычы окуу сапары а�ктагандан кийин, 
2009-жылы март айынын а�гында башталды. Эң оболу, мыйзам жа-
ратуу процессине ЖКУлардын катышуусу боюнча Словаки� менен 
Кыргызстандын тажрыйбасын салыштырып талдоо ж�рг�з�лд�. На-
тыйжада, Словаки�нын тажрыйбасынын негизинде, Кыргыз Респуб-
ликасында пайдаланууга ылайык бир катар нускамалар иштелип чык-
ты. Аталган нускамалар бул отчетто чагылдырылган. 
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Бейөкмөт уюмдар �ч�н алардын мамлекеттик деңг��лде мыйзам 
жаратуу процессине катышуусунун формалары жана натыйжалуулу-
гу жөн�ндө т�ш�н�к алууга, ошондой �ле сунуш кылынган нуска-
малар боюнча алардын ой-пикирин бил��гө м�мк�нч�л�к бер��ч� 
суроолордун топтому т�з�лгөн. 2009-жылдын май-июнь айларында 
бул суроолордун топтому 350 бейөкмөт уюмуна �лектрондук дарек 
же факс аркылуу жиберилген, же болбосо тиги же бул коммерци�-
лык �мес уюмдун өк�л� аркылуу берилген. Толтурулган анкеталар 
Кыргыз Республикасынын ар т�рд�� облустарындагы 62 бейөкмөт 
уюмунан келип т�шт�.

Бул отчетто берилген нускамалар кеңири талкуудан өткөр�л�п, 
2009-жылдын сент�брынын �кинчи жарымында Бишкекте өткөн 
улуттук тегерек столдун катышуучуларына тааныштырылып, жал-
пысынан алардын жактыруусуна �� болгон.

 �. МЫ�ЗАМ �АРАТУУ ПР���ССИНД��. МЫ�ЗАМ �АРАТУУ ПР���ССИНД� 
КЫРГЫЗ Р�СПУБЛИКАСЫНЫН 
МАМЛ�К�ТТИК БАШКАРУУ 
�РГАНДАРЫ М�Н�Н �АРАНДЫК К��М 
УЮМДАРЫНЫН КЫЗМАТТАШУУСУНУН 
НАТЫ��АЛУУЛУГУН ��Г�РУЛАТУУ 
Б�ЮН�А НУСКАМАЛАР 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына талдоочу серептин, 
аны Словаки�нын ийгиликт�� укуктук жана практикалык тажрыйба-
сы менен салыштыруунун, ошондой �ле, КРда өткөр�лгөн интервью-
лардын, анкета ж�рг�з��н�н жана тегерек столдордогу талкуулардын 
жыйынтыгында мамлекеттик бийлик органдары менен ЖКУлардын 
иштеш��с�н�н натыйжалуулугун арттыруу �ч�н төмөнк� багыттар-
да иш ж�рг�з�� баарынан зарыл �кендиги аныкталды:

♦ Өлкөдөг� чечим кабыл алуунун бардык баскычтарында, мунун 
ичинен парламентте жана өкмөттө мыйзам жаратуу процесси-
не ЖКУлардын катышуусу;

♦ ЖКУлардын укуктук маалымат алуу м�мк�нч�л�г�н 
кеңейт��..

Берилген нускамаларда аларды ишке ашыруунун жол-жоболору 
да чагылдырылган.. 
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Нускамалар 

1. Мыйзам жаратуу процессинде коомчулуктун маалымат алуу 
м�мк�нч�л�г�н Интернет-порталдар аркылуу камсыз кылуу.

2. Ченемдик укуктук актылардын бирдикт�� мамлекеттик порта-
лын т�з��.

3. Мамлекеттик борбордук кеңеш бер��ч� органын т�з��.
4. КЭУ менен мамлекеттик башкаруунун борбордук органдарынын 

ортосундагы пикир алмашууга көмөк көрсөт��.
5. Жарандарга мыйзам чыгаруучу субъектилерге мыйзам дол-

боорун да�рдоону же кароону токтотуу сунушу менен кайрылуу 
укугун бер��.

6. Ченемдик актылардын долбоорлорун �кспертизадан өткөр��гөЧенемдик актылардын долбоорлорун �кспертизадан өткөр��гө 
коомчулуктун катышуусу. 

7. Аткаруубийлигининмыйзамчыгарууишмердигининж�р�ш�ндөАткаруу бийлигинин мыйзам чыгаруу ишмердигинин ж�р�ш�ндө 
коомдук талкууларды өткөр��.

8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде парламенттикКыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде парламенттик 
угууларды өткөр�� жана мыйзам чыгаруу процессине коомчу-
луктун катышуу м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу.

9. Парламенттик угууларды өткөр�� мөөнөттөр�н жана аларга ча-Парламенттик угууларды өткөр�� мөөнөттөр�н жана аларга ча-
кыруунун принциптерин белгилөө, аларды сактоо.

10. Коомчулуктун сунуштарын �ске алуу.Коомчулуктун сунуштарын �ске алуу.
11. Угуунун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын ЖогоркуУгуунун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин отурумунда талкуулоо.
12. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинде парла-Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинде парла-

менттик жол-жоболордун сакталышына коомдук көзөмөл орно-
туу.

5.1. Мыйзам жаратуу процессинде коомчулуктун маалымат 
алуу мүмкүнчүлүгүн Интернет-порталдар аркылуу камсыз кылуу.

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук негиз-
дери 

Демократи�лык өн�г��н� камсыздоо �ч�н мыйзам жаратуу 
процессинде БӨУлар жана коомчулук катышууга тийиш. Андык-
тан ар бир мыйзам долбоору боюнча маалыматты �ркин алуу 
м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу зарылдыгы бар. Коомчулуктун мый-
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зам жөн�ндөг� маалыматка (мыйзам булактарын) оңой жетиш��, 
ошондой �ле тиги же бул мыйзам актыларын өзгөрт�� боюнча су-
нуштарды киргиз�� м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу – «�лектрондук 
өкмөтт�н» маанил�� милдети.

Словаки� Республикасында аталган шарттын негиздери «Маалы-
матка �ркин жетиш�� жөн�ндө» мыйзамда жазылган. Бул мыйзам-
дын жол-жобосуна ылайык, коомчулуктун өк�лдөр� Интернеттен 
(ченемдик укуктук актылардын порталы аркылуу, кийинки нускама-
ны караңыз) тиги же бул мыйзам долбоорунун ведомстволор аралык 
деңг��лде калыптанышынан тартып парламент тарабынан кабыл 
алынышына чейинки анын иштелип чыгуу процессине тийишт�� 
бардык зарыл материалдарды таба алат. 

Электрондук маалыматтан пайдалануу м�мк�нч�л�г� коом-
дун маалыматка жетиш�� деңг��лин аныктайт да, «�лектрондук 
өкмөтт�н» ишинин сапатына таасир тийгизет.

Словаки� Республикасы бул тармакта ЕШтин жана БУУнун доку-
менттерине ылайык өз милдеттенмелерин аткарып, иш ж�рг�зөт жана 
телекоммуникаци�лык өн�г�� боюнча ар төрт жылда өткөр�л��ч� 
д�йнөл�к конференци�ларга катышат. Бул тармакта Словаки� бир 
катар иштикт�� кадамдарды жасады. Алсак, 2007-жылы маалымат-
туу коомду калыптандыруу маселелери боюнча өкмөтт�к мекеме 
т�з�лгөн. Кеңеш бер��ч� туруктуу бул органды Словаки� өкмөт�н�н 
өк�л� жетектейт. Бул органдын милдетине маалыматтуу коомду ка-
лыптандырууга байланышкан маселелерди чеч�� кирет. Мамлекет-
тик бөлөк борбордук органдар, атап айтканда, Транспорт, почта жана 
катнаш министрлиги, бул тармактагы башка милдеттерди аткарышат. 
Мындан тышкары, маалыматтарга �ркин жетиш�� укугу боюнча на-
тыйжалуу мыйзам негиздери жана ал укукту камсыз кылуунун жол-
жоболору иштелип чыккан. 

ЖКУлардын мыйзам жаратуу процессине катышуусу кабыл 
алынуучу ченемдик укуктук актылардын натыйжалуулугун жого-
рулатышы керек. Жарандык коом уюмдары ишке ашырылыш жана 
кетирил��ч� каражаттары жагынан �ң натыйжалуу, �нөмд�� са�сый 
чечимдердин иштелип чыгышын камсыздай алышат. ЖКУ мый-
зам жаратуу процессине мыйзам долбоорун иштеп чыгуунун жана 
бекит��н�н бардык баскычында  �лектрондук т�рдө берил��ч� 
тийишт�� маалыматка �ркин жетиш�� м�мк�нч�л�г�н камсыздоо 
аркылуу тартылышы керек. 
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Кыргызстандагы кырдаалга сереп

Кыргыз Республикасында 
2006-жылы 28-декабрда «Кыр-
гыз Республикасынын мамле-
кеттик жана жергиликт�� өз 
алдынча башкаруу органдары-
нын карамагындагы маалымат-
тарга жетиш�� м�мк�нч�л�г� 
жөн�ндө» мыйзам кабыл алын-
ган. Ал жарандын маалымат 
алуу укугунун шарттарын 
аныктайт. Бирок аталган мый-
зам иш ж�з�ндө ойдогудай 
аткарылбай келет, демек, өлкө 

жарандарынын, жарандык коом уюмдарынын маалымат алуу жагы-
нан м�мк�нч�л�г� толук жетишт�� �мес.

Жогоруда аталган мыйзамга ылайык, мамлекеттик органдар, 
алардын ичинен Жогорку Кеңеш да коомчулукту ченемдик укук-
тук документтердин �лектрондук верси�ларын алуу м�мк�нч�л�г� 
менен камсыз кылууга тийиш. Бирок иш ж�з�ндө мыйзам долбоо-
рун кароонун жана аны кабыл алуунун ж�р�ш�ндө �ркин маалымат 
алуу тутуму Кыргыз Республикасында толук �мес жана тийишт�� 
деңг��лде иштебейт. Мисалы, Жогорку Кеңештин расмий веб-сай-
тында (www.kenesh.kg) бардык кабыл алынган жана каралып жаткан 
мыйзам долбоорлору, аларга тийишт�� материалдар (мисалы, негиз-
деме маалымкат) толук жайгаштырылган �мес. Муну 2008-жылы де-
кабрда жана 2009-жылы июлда ушул изилдөөн�н алкагында маектин 
ж�р�ш�ндө БӨУлардын өк�лдөр� белгилешкен. Долбоордун �кс-
перттери 2009-жылы жаз-жай айларында КРнын ЖКнын веб-сайты-
нын материалдарын талдаганда, бул факты ырасталды. Алсак, 2009-
жылдын май айында КРнын Жогорку Кеңеши «Ченемдик укуктук 
актылар» жөн�ндө мыйзам кабыл алган, бирок 2 ай өткөндөн кийин 
да аталган мыйзамдын текстин ЖКнын веб-сайтынан табуу м�мк�н 
�мес болуп чыкты. Ушундай �ле жагдай Жогорку Кеңеш 2009-жылы 
июнда «Жаштар са�сатынын негиздери жөн�ндө» мыйзамын кабыл 
алаарда кайталанды. Аталган мыйзамдын тексти веб-сайтка жайга-

«К��де Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинде талкуулана 
турган мыйзам долбоорун табуу өтө 
кыйын болот. Мыйзам долбоору-
нун �лектрондук верси�сы Жогорку 
Кеңештин веб-сайтында жок болгон-
дуктан, долбоордун мазмуну менен 
таанышуу �ч�н т�здөн-т�з депутат-
тарга же алардын жардамчыларына 
кайрылууга туура келет».

КЭУдагы	маектеш
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штырылган �мес, ошондуктан аны иштеп чыгууга катышкан жаштар 
уюмдары ал текстти ЖКдан суроого аргасыз болушкан. 

Интервьюлардын ж�р�ш�ндө БӨУлардын өк�лдөр� Жогорку 
Кеңештин мыйзам жаратуу боюнча бир жумалык планы менен та-
анышууга м�мк�нч�л�ктөр� жок �кендигин айтышты. Себеби пар-
ламенттик сайтта мыйзам долбоорлорунун келип т�шкөнд�г�, кай-
сы комитетке, бөл�мгө берилип жаткандыгы жөн�ндө өз убагында 
жана толук маалымат берилбейт. Андан тышкары, парламенттин 
веб-сайтында КР ЖКнын бир айлык календарлык планы жөн�ндө 
маалымат да болот, бирок ал да көб�нчө кечиктирилип жана толук 
�мес жайгаштырылат. 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамда коомчулуктун бир катар документтердин �лек-
трондук верси�сын алуу тартиби жазылбагандыгын белгилей кет�� 
керек. Ушул жагдай КР ЖКнын веб-сайтында маалыматтардын так 
�мес жана ыраатсыз чагылдырылышына себеп болушу ыктымал. 
Ат�г�л документтерди расмий парламенттик сайтка жайгашты-
руунун мөөнөт� да аныкталбаган. Бир катар мамлекеттик орган-
дардын өк�лдөр� сайтта документтерди жайгаштыруу мөөнөт�н 
бекит��н�н зарылдыгы жок деп �септейт. Бирок бул отчеттун автор-
лору конкретт�� мөөнөттөрд� белгилөө коомчулуктун өз убагында 
маалымат алуусуна, ошондой �ле жарандарга маалыматтын өз уба-
гында берилишине мамлекеттик органдардын жетекчиликтеринин 
катуу көзөмөл�н орнотууга өбөлгө т�змөк деген көз карашта турат.

Жалпысынан БӨУлардын өк�лдөр� тиги же бул маалыматты та-
лап кылууда көп учурда «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
жана жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарынын карамагын-
дагы маалыматтарга жетиш�� жөн�ндө» мыйзамга та�нарын бел-
гилешти.

Изилдөө а�ктап жаткан мезгилде Кыргызстандын президенти 
«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» 
жаңыртылган мыйзамга кол койгондугу белгил�� болду. Аталган 
мыйзамдын 22-беренесинде («Коомдук талкууну уюштуруу») че-
немдик укуктук актылардын (ЧУА) долбоорлорунун тексттери ме-
нен таанышуу м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу жана алар боюнча 
коомдук талкууларды ж�рг�з�� максатында ченемдик актыларды 
чыгаруучу органдын расмий сайтында бул документтерди жайгаш-
тыруу каралган. 
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Нускамалар 

1. КРнын «Кыргыз Республкасынын Жогорку Кеңешинин регла-
менти жөн�ндө» мыйзамына кошумчалоолорду жана өзгөрт��лөрд� 
киргиз��.

Бул мыйзамдын �ки беренесинде расмий маалыматты Интернет-
сайтта жалпыга билдир��н�н ченемдери камтылган. Атап айтканда, 
78-беренеде ЖКнын, анын комитеттеринин жана убактылуу комисси-
�ларынын, ошондой �ле депутаттык фракци�лардын айрым отурумда-
рынын стенограммалары менен протоколдору ЖКнын расмий сайтына 
басылып чыгат деп көрсөт�лгөн. 89-беренеде парламенттик угуу ЖК-
нын аппараты тарабынан протоколдонуп, стенографи�лана тургандыгы 
жана парламенттик ачык угуунун нускамалары басма сөздө жарык 
көрөр� белгиленген. Бирок аталган мыйзамда расмий парламенттик 
сайтта жайгаштырлышы керек болгон Жогорку Кеңештин башка рас-
мий маалыматтарын, атап айтканда, кабыл алынган мыйзамдарды, пле-
нардык отурумдардын, комитеттердин отурумдарынын к�н тартиби, 
бир айлык календарлык пландары жөн�ндө маалыматтарды коомчулук 
менен БӨУларга жеткир��н� камсыздоочу ченемдер каралган �мес. 

Бул айтылгандарга байланыштуу төмөнк�дөй сунуштарды айта-
быз:

a) КРнын «Кыргыз Республкасынын Жогорку Кеңешинин рег-) КРнын «Кыргыз Республкасынын Жогорку Кеңешинин рег-
ламенти жөн�ндө» мыйзамын жаңы берене менен толуктап, 
аны төмөнк�дөй редакци�да жазуу керек: «Жогорку Кеңештин 
аппараты кабыл алынган мыйзамдардын тексттерин, пленар-
дык отурумдардын жана комитеттердин отурумдарынын к�н 
тартибин, ошондой �ле бир айлык календарлык пландарын 
(�лектрондук варианттарын) парламенттин расмий сайтын-
да жайгаштыруу аркылуу бул документтер менен таанышуу 
м�мк�нч�л�г�н камсыз кылат».

б) КРнын ЖКнын расмий сайтында материалдарды жайгаштыру-
унун мөөнөт�н так белгилөө керек. Атап айтканда: 

♦	КРнын ЖКга келип т�шкөн бардык мыйзам долбоорлорун, 
ошондой �ле алар коштолгон бардык материалдарды жайга-
штыруу �ч�н 3 (�ч) иш к�н�; 

♦	КРнын ЖК тарабынан кабыл алынган жана КРнын президен-
тине жиберилген мыйзамдын тексттерин жайгаштыруу �ч�н 5 
(беш) иш к�н�; 
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♦	четке кагылган мыйзам долбоорлорун жайгаштыруу �ч�н 3 
(�ч) иш к�н�. 

♦	комитеттердин отурумдарынын жана пленардык отурумдардын 
к�н тартибине киргизилген суроолордун тизмеси календарлык 
жума башталардан 3 (�ч) иш к�н� мурда жайгаштырылышы ке-
рек. 

2. КРнын «Ченемдик укуктук актылар жөн�ндө» жаңыланган 
мыйзамында коомдук талкууга алынуучу маселеге тиешел�� 
документтерди (негиздеме маалымкатты, �кспертизалардын 
б�т�мдөр�н, коомдук талкуулардын натыйжаларын ж. б.) ченемдик 
актыларды жаратуучу органдын расмий сайтына (сайты бар болсо) 
милдетт�� т�рдө жайгаштыруу аркылуу �лге жеткир�� мөөнөт�н 
белгилөө керек.

5.2. Ченемдик укуктук актылардын бирдиктүү мамлекеттик 
порталын түзүү.

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук негиз-
дери

Мыйзам долбоорлорун �лектрондук жол менен алуу 
м�мк�нч�л�г� аларды иликтеп, талкуулоонун жана мыйзам чыга-
руу боюнча сунуштарды киргиз��н�н зарыл ыкмасы болуп саналат. 
Ошондой �ле бул ыкма коомчулуктун мамлекеттик башкарууга жана 
мамлекеттик деңг��лде чечимдерди кабыл алууга катышуу принци-
бин чагылдырат. 

Словаки� Республикасында өкмөтт�н чечиминин негизинде че-
немдик укуктук актылардын Интернет порталы т�з�лгөн, ал коомчу-
лук �ч�н акысыз �лектрондук маалымат базасы бар. Ал иш ж�з�ндө 
коомчулукка мыйзамдар жөн�ндөг� жана укуктук маалыматтарды 
�ркин алуу, ошондой �ле са�сый чечимдерди кабыл алуу процессине 
катышуу м�мк�нч�л�г�н берет. Бул тутум 2008-жылдын 1-июнунан 
бери өкмөтт�н чечиминин негизинде т�з�лгөн мамлекеттик бирге-
лешкен малыматтык тутумдун бөл�г� катары иштеп келет. Портал-
дын тутумдук администратору жана оператору – Словаки� Респуб-
ликасынын Адилет министрлиги. 
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Ченемдик укуктук актылардын порталынын негизги милдети – 
мыйзам жаратуу процессинин ж�р�ш�нө сырткы жана ички көзөмөл 
ж�рг�з�п, тармактар боюнча са�сый чечимдерди чыгарууга жаран-
дарды, ЖКУларды катыштыруу. Портал �ки режимде иштейт.

Биринчи режим – тутумга пассивдүү	кирүү. Бул портал маалы-
маттык милдетти аткарат дегенди билдирет. Портал ведомстволук 
(министрлик) деңг��лден тартып ченемдик актылардын (мисалы, 
өкмөтт�н токтомдорунун же мыйзамдардын) Словаки�нын өкмөт� 
же парламенти тарабынан бекитилишине чейинки мыйзам жаратуу 
процессинин ж�р�ш�ндө талкуулануучу документтерди архивдеш-
тирет жана аларды изилдөө ишин ж�рг�зөт. Бул портал жарандардын 
укуктук документтерди таап, билишине жардам берет. Мамлекеттик 
органдардын мыйзамдык актылары да порталга жайгаштырылат. 
2009-жылы портал 1945-жылдан бери кабыл алынган милдетт�� 
т�рдө аткарылууга тийиш болгон укуктук актылардын �лектрондук 
жыйнагынын �себинен кеңейтилиши керек �ле. Ошентип, бул сайт-
тан мыйзам долбоорлорун гана �мес, к�ч�ндө турган бардык ченем-
дик укуктук актыларды бардык оңдоо-т�зөт��лөр� менен бирге та-
бууга болот. 

Порталдын иштешинин �кинчи режими – андан активдүү	пайда-
лануу. Мында бардык мыйзам долбоорлору аларды коштоочу бардык 
материалдар менен бирге жайгаштырылат. Биринчиден, мамлекет-
тик органдар (тийишт�� минстрликтер), өкмөт жана парламент мый-
зам актысын иштеп чыгып жатып долбоордун текстин сөзс�з т�рдө 
порталга жайгаштырат, ошондой �ле мыйзам чыгаруу жол-жобосу-
нун ж�р�ш�ндө порталга жайгаштырылган документке киргизилген 
толуктоолорду чагылдырып, аны жаңылап турат. Экинчиден, мамле-
кеттик органдар, юридикалык жактар жана жеке адамдар (коомчу-
лук) бардык мыйзам долбоорлоруна карата өз ой-пикирлерин жана 
сунуштарын портал аркылуу гана билдире алышат. Ар ким портал-
дан бардык жиберилген ой-пикирлерди окуп, мыйзам долбоорунун 
демилгечиси аларга кандайча жооп бергендигин көрө алат.

Мыйзам долбоорунун демилгечиси ким (мамлекеттик орган, 
өкмөт же парламент м�чөс�) �кендигине карабастан, ченемдик 
укуктук актылардын порталы б�т�ндөй мыйзам жаратуу процессин 
бириктирип турат. Ошентип, портал коомчулукка мыйзам жаратуу 
процессине активд�� жана абдан оңой катышуу м�мк�нч�л�г�н 
берет. 
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Кыргызстандагы абалга сереп 

Кыргызстанда мамлекеттик 
органдар тарабынан демилге-
ленип, каралып жана талкуула-
нып жаткан мыйзам долбоорло-
рунун, алардын ичинен КРнын 
ЖКнын мыйзам долбоорлорун, 
ошондой �ле кабыл алынган 
мыйзамдардын тизмегин кам-
тыган мамлекеттик бирдикт�� 
Интернет-портал жок. 12

Мыйзам долбоорунун тексти 
тийишт�� мамлекеттик орган-
дын веб-сайтында жайгашты-
рылган болсо гана, коомчулук 
аны менен тааныша алат. Ал �ми 
тигил же бул мыйзам долбоорун 
иштеп чыгуу, талкуулоо учурун-
да мамлекеттик органдарынын 
коомчулук жана ЖКУ менен 
кайра байланыш т�з�� жагынан 
иштин абалы андан да начар. 
(БӨУлардан алынган интервью-
лардын жыйынтыктары).

Бул маселе мыйзам долбо-
орлорун демилгелөөч� бардык 
мамлекеттик органдар �ч�н ак-
туалдуу. Мамлекеттик органдардын веб-сайттарында келип т�шкөн 
ой-пикирлер боюнча кайра байланышты камсыз кылуу жагынан тех-
никалык м�мк�нч�л�кт�н жоктугу натыйжалуу пикир алмашууга 
тоскоолдук кылат. 

� Даррел М. Вест. Электронное правительство в разных странах 
мира. 2007. Центр общественнной политики, Университет Брауна, www.
insidepolitics.org/egovt07int.pdf

2 Обзор ИКТ-сектора Кыргызстана – 2005. – Бишкек: 2006. www. 
pic.gov.kg/.../Obzor_Sostoiania_Sectora_ICT%20-2005.pdf

Браун университетинин 
(АКШ) изилдөөс�нө1 ылайык, 
2007-жылы Кыргызстанда 
«�лектрондук өкмөтт�н» 
өн�г�� индекси 22,4кө бара-
бар болгон (�ң жогорку натый-
жага Т�шт�к Коре� жетиш-
кен – индекс 60,3). 2006-жылы 
Кыргызстанда ж�рг�з�лгөн 
изилдөөн�н2 натыйжалары бо-
юнча G2C (government to citizen, 
б. а. «жарандар �ч�н мамлекет») 
көрсөтк�ч� боюнча агрегаци-
�ланган индекс 0,46ны т�зд�. 
Мында мамлекеттик сайттардын 
санынын мамлекеттик орган-
дардын санына карата катышын 
аныктоочу индекс �ң жогору 
(0,75), ал �ми �ң төмөн индекст-
тердин бири каралып жаткан 
мыйзам долбоорлорун он-лайн 
тартибинде окуу жана аны тал-
куулоо м�мк�нч�л�г�н�н индек-
си (0,25) болгон.
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Мисалы, КРнын Адилет министрлигинин расмий веб-сайттын-
да (www.minjust.gov.kg) мыйзам чыгаруу ишмердигине тиешел�� 
кеңири маалыматтар: КРнын аткаруу бийлик органдары тарабы-
нан демилгеленген мыйзам долбоорлорунун тизмеги; КРнын укук-
тук актыларынын базасы; мыйзам долбоорлору боюнча өлкөн�н 
өкмөт�н�н бир жылдык иш планы камтылган. Бирок бул веб-сайт 
интерактивд�� �мес – анда талкууланып жаткан мыйзам долбоор-
лоруна карата ой-пикирлерди билдир�� м�мк�нч�л�г� жана келип 
т�шкөн сунуштарга жооп бер�� �ч�н кайра байланыш каралбаган. 
Веб-сайтта анда жайгаштырылган ченемдик укуктук актылардын 
долбоорлору боюнча сунуштарды жана ой-пикирлерди долбоор-
ду алгач иштеп чыккан органдарга жибер�� жөн�ндө кеңеш гана 
бар.

Нускамалар

Кыргызстанда бирдикт�� мамлекеттик укук маалыматынын 
Интернет-тутумун (укуктук актылардын корпоративдик порталын) 
т�з�� мамлекет менен жарандык коомдун карым-катышын иштикт�� 
жана конструктивд�� кызматташтык нугуна салууга жардам берет. 
Мындай портал бийликтин мыйзам чыгаруучу жана аткаруучу бу-
тактары �ч�н бирдикт�� болушу зарыл. Анда тиги же бул мыйзам 
долбоорунун иштелип чыгышынан тартып парламент тарабынан 
кабыл алынышына чейинки бардык тийишт�� материалдар жайгаш-
тырылышы керек.

Мындай портал – мамлекеттик бийлик органдарынын ишмер-
диги жөн�ндө жарандын маалымат алуу укугун, ошондой �ле анын 
мамлекеттик башкаруу процессине катышуу укугун камсыз кылуучу 
маанил�� каражат. Коомчулук ар бир мыйзам долбоору боюнча өз 
ой-пикирлерин бул портал аркылуу жибере алат, ал �ми ал долбоор-
ду демилгелеген орган ар бир ой-пикирге жооп бер��гө милдетт�� 
болот. 

Төмөнк�лөр сунуш кылынат:
1. Кабыл алынган бардык мыйзамдардын тексттерин, ошондойКабыл алынган бардык мыйзамдардын тексттерин, ошондой 

�ле бардык мыйзам долбоорлорунун тексттерин камтыган маа-
лыматтык укуктук Интернет порталын т�з�� керек. Бул мыйзам 
долбоорлорунун иштелип чыгышынан баштап коомчулуктун 
аларды талкуулоого катышуусуна м�мк�нч�л�к берет. 
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2. Коомчулукту ар бир мыйзам долбоору боюнча өз ой-пикиринКоомчулукту ар бир мыйзам долбоору боюнча өз ой-пикирин 
портал аркылуу жибер�� м�мк�нч�л�г� менен камсыз кылуу ке-
рек. Бул жарандарга өздөр�н�н маалымат алуу жана мамлекет-
тик башкарууга катышуу укугун ж�зөгө ашыруу м�мк�нч�л�г�н 
берет. 

3. Мыйзам долбоорунун авторунун келип т�шкөн ой-пикирлергеМыйзам долбоорунун авторунун келип т�шкөн ой-пикирлерге 
веб-сайт аркылуу жооп беришин көн�м�шкө айландыруу керек. 

4. Мыйзамдардын жана мыйзам долбоорлорунун азыркы кездегиМыйзамдардын жана мыйзам долбоорлорунун азыркы кездеги 
бардык маалымат базаларын өкмөтт�к бирдикт�� �лектрондук 
тутумга бириктир�� керек. 

5. Мыйзамдык актылардын тексттерин министрликтер менен мам-Мыйзамдык актылардын тексттерин министрликтер менен мам-
лекеттик органдардын веб-сайттарында жайгаштыруу керек.

Словаки�нын тажрыйбасына та�нуу менен, жогоруларды нуска-
маларды ишке ашырууга байланышкан бир катар маанил�� нерсе-
лерди белгилей кет�� зарыл: 

♦	аталган нускамаларды ишке ашыруунун натыйжалуулугу 
көб�несе мамлекеттик каржылоонун деңг��лине жараша болот 
(ал жетишт�� болушу зарыл); 

♦	аталган тутумдун негиздөөч�с� мамлекеттик орган болушу ке-
рек. Ал орган бийликтин борбордук аткаруучу жана мыйзам 
чыгаруучу бутактарынын бардык органдарын мыйзам долбо-
орлоруна тиешел�� материалдарды бирдикт�� порталга жайга-
штырууга милдеттендир�� укугуна �� болушу керек;  

♦	бул иштеги алгачкы зарыл техникалык кадам – мындай тутум-
ду т�з�� �ч�н аткаруучуну (маалымат-катнаш технологи�лары 
(МКТ) компани�сын) тандап алуу. Андан соң тутумдун опе-
раторуна жана администраторуна байланыштуу, ошондой �ле 
тутумдун техникалык мазмунуна тиешел�� бардык суроолор 
боюнча чечимдер кабыл алынышы керек;

♦	тутумду пайдалануунун техникалык жана укуктук жагдайлары 
тиркемеде толук көрсөт�л�ш� зарыл, бирок мамлекеттик ор-
гандардын, өкмөтт�н жана парламенттин негизги милдеттери 
(мисалы ар бир ой-пикирди кароо милдети) тийишт�� мыйза-
мдарда белгилениши керек; 

♦	ар бир мамлекеттик органдын системада белгил�� бир ишмер-
дикти ж�рг�з��гө укуктуу, атайын билими бар кызматтерлери, 
ошондой �ле тийишт�� программалык продукту болушу ке-
рек. 
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5.3. Мамлекеттик борбордук кеңеш берүүчү органды түзүү.

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук негиз-
дери

Борбордук мамлекеттик башкаруу деңг��линде иштөөч� �ксперт-
тик кеңеш бер��ч� тутумдун болушу – мыйзам жаратуу процессин-
деги маанил�� демократи�лык шарт. Мындай тутум өкмөт��н көз 
карандысыз �ксперттер менен кызматташууга жана мыйзамдарга 
киргизилиши болжолдонгон өзгөрт��лөр, алардын жалпы коомчу-
лукка тийгизер турган таасири боюнча �ксперттер менен кеңеш��гө 
болгон �ркин билдирет. Мамлекеттик кеңеш бер��ч� органдар коом 
өк�лдөр�н�н мыйзам жаратуу процессинин ж�р�ш�ндө кесипкөй 
пикир билдирип турушуна кепилдик берет, ошондой �ле мыйзам 
долбоорун т�здөн-т�з өзгөрт��гө м�мк�нч�л�к т�зөт. 

Словаки� Республикасында мамлекеттик �ксперттик-кеңеш 
бер��ч� органдардын абдан к�чт�� тутуму т�з�лгөн. Азыркы кезде 
Словаки� өкмөт�н�н 26 иштеп жаткан кеңеш бер��ч� органы бар. 
Алар негизинен көз карандысыз �ксперттерден, мамлекеттик ор-
гандардын, жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
ЖКУлардын өк�лдөр�нөн турат. Бул органдардын ачык колдонулу-
учу бардык материалдары өкмөтт�н веб-сайтында жайгаштырылат. 
Кеңеш бер��ч� органдар өкмөтт�н көрсөтмөс� боюнча конкретт�� 
тапшырмаларды аткарат да, мамлекеттик мыйзам жаратуу жол-жо-
босунда көз карандысыз �ксперт катары катышат.

ЖКУлардын кызыкчылыктарын коргоо �ч�н кеңеш бер��ч� 
органдардан сырткары, өкмөт��н чечиминин негизинде т�з�лгөн 
Бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын маселеси боюнча 
өкмөтт�к кеңеш да маанил�� роль ойнойт. Аталган кеңеш КЭУ сек-
торунун гуманитардык жардам жана кайрымдуулук, балдарга, жа-
штарга көмөктөш�� спорт, билим бер��, адам укугун коргоо, сала-
маттык сактоо, мадани�т, айлана-чөйрөн� коргоо жана аймактарды 
өн�кт�р�� боюнча ишмердигине колдоо көрсөтөт. 

Кеңештин төрагасы – премьер-министрдин Европа иштери, 
билимд�� коом, адам жана аз сандагы топтордун укугун коргоо бо-
юнча орун басары. Кеңештин курамына мамлекеттик мекемелердин 
өк�лдөр� (16 м�чө), ошондой �ле негизги бейөкмөт (коммерци�лык 
�мес) уюмдардын жана ар кандай багыттагы ассоциаци�лардын 
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өк�лдөр� (20 м�чө) кирет. Бул кеңеш бер��ч� органдын са�сый жана 
са�сый �мес �кспертизасы бар дегенди билдирет. Кеңештин ыйга-
рымдуу милдеттерине төмөнк�лөр кирет: 

♦	өкмөтт�н КЭУ секторуна тийишт�� чечимдери �ч�н концепту-
алдуу материалдарды иштеп чыгуу жана баалоо; 

♦	�ч�нч� сектордун ишмердигин жөнгө салуучу ченемдик укук-
тук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана баалоо; 

♦	ЖКУлардын �ң татаал маселелерин чеч�� �ч�н �ксперттик жу-
мушчу топторду т�з��. 

Өкмөтт�к кеңеш �ч�нч� сектордун кызыкчылыгына тиешел�� 
бардык мыйзам долбоорлорун талкуулоого катышууга жана мый-
зам долбоорунун тиги же бул жобосун өзгөрт�� боюнча сунуш 
киргиз��гө укуктуу.

Словаки� өкмөт� мыйзам долбоорлорун өкмөтт�н тийишт�� 
кеңеш бер��ч� органдары карап чыккандан кийин, б. а. өкмөт бар-
дык көз караштар жөн�ндө маалыматка �� болгондон кийин гана ка-
райт. 

Өкмөтт�н кеңеш бер��ч� органдарын башкарууга чоң чыгым-
дар же кошумча уюштуруучулук т�з�м талап кылынбайт, себеби 
бул органдардын ишмердигин өкмөтт�к аппараттын тийишт�� де-
партаменти жетектейт. Органдар өз жолугушууларын өткөр�� �ч�н 
өкмөтт�к жайларды пайдаланат. 

Кыргызстандагы абалга сереп

Кыргыз Республикасында КРнын Президентинин 2008-жылдын  
1-декабрындагы № 426-буйругунун негизинде Коомдук палата 
т�з�лгөн. «КРнын Коомдук палатасы жөн�ндө» мыйзам долбоору 
да�рдалган. Жогорку Кеңештин төрагасынын алдында �ксперттик 
кеңеш, ошондой �ле ЖКнын комитеттеринин �ксперттик топтору 
т�з�л�п, аларга көз карандысыз �ксперттер кирген. Министрликтер-
дин алдында ЖКУлардын өк�лдөр�нөн турган коомдук кеңештер 
т�з�лгөн. Ал гана �мес, Президенттин катчылыгынын жетекчиси жана 
өлкөн�н бир катар ири БӨУлары тарабынан 2009-жылдын 5-майын-
да кол коюлган «Кыргыз Республикасынын бийлиги менен жарандык 
коомунун уюмдарынын иштеш��с�н�н негиздери жөн�ндө» Ачык 
макулдашуу да бар. Ошентсе да, өлкөдө мыйзам жаратуу процессин-
де ЖКУлардын кызыкчылыгын билдир��ч� кеңеш же орган жок.



30

Нускамалар 

Президенттик аппараттын (же Катчылыктын) алдында же 
өкмөтт�к аппараттын алдында мыйзам жаратуу процессинде жаран-
дык коомдун кызыкчылыгын билдир��ч� кеңеш бер��ч� органды 
т�з�� керек. Мыйзам жаратуу процессинде кеңеш бер��ч� органдын 
жогоруда аталган органдар менен т�здөн т�з кызматташуусун кам-
сыз кылуу зарыл. Бул кеңеш бер��ч� органдын негизги милдеттери-
нин бири – �ч�нч� сектордун ишмердигин жөнгө салуучу ченемдик 
укуктук актылардын долбоорлорун баалоо жана тийишт�� органдар-
га өз�н�н баалоочу б�т�мдөр�н бер��. 

Кеңеш бер��ч� орган жөн�ндө (веб-сайтта басылып чыккан) Ус-
тав жана Жобо ал органдын м�чөлөр�н�н мыйзам жаратуу процес-
сине катышуу жол-жоболорун жана усулдарын аныктайт. Бул нус-
каманын ж�зөгө ашырылышы кошумча изилдөөлөрд� ж�рг�з��гө, 
ошондой �ле азыркы кезде иштеп жаткан ушуга окшош бардык 
кеңештердин ишмердигин кайра карап чыгууга шарт т�зөт.

5.4. ЖКУ менен мамлекеттик башкаруунун борбордук орган-
дарынын ортосундагы үзгүлтүксүз баарлашууну жүргүзүү. 

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук негиз-
дери

Өн�г��н�н ар бир багыты боюнча к�т�лгөн натыйжаларга жана 
коюлган максаттарга жет�� �ч�н өз ара байланыштын болушу абдан 
маанил��. Үч�нч� сектор менен мамлекеттик органдардын ортосун-
дагы байланыш расмий (формалдуу) жана бейформал жолдор менен 
т�з�л�ш� м�мк�н. Расмий жолу жогоруда аталган нускамаларда бе-
рилген – бул мамлекеттик �ксперттик-кеңеш бер��ч� органды т�з�� 
жолу. Ал �ми байланыштын бейформал ыкмаларынын бири – ЖКУ 
менен өкмөтт�н же башка мамлекеттик органдардын (агенттиктер-
дин жана парламенттин) өк�лдөр�н�н расмий �мес тегерек столдор-
ду �зг�лт�кс�з өткөр�п туруу. Мындай иш-чаралардын максаты – ар 
т�рд�� маселелер боюнча көз караштарды ачык жана �ркин талкуу-
дан өткөр��, ошондой �ле башка формалдуу талкуулар �ч�н матери-
алдарды топтоп да�рдоо. 
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Бейформал байланыш ар бир катышуучу тарап �ч�н абдан пай-
далуу болушу м�мк�н, ал т�ш�нбөст�кт�н алдын алып, пикир кели-
шпестиктерди мыйзам жаратуу ишмердиги расмий мыйзам жаратуу 
нугуна т�шкөнгө чейин чеч��гө жардам берет. Бейформал жолугу-
шуулар зарылдыгына жараша өткөр�л�п турушу керек. 

Расмий байланыштын дагы бир каражаты катары тийишт�� 
мамлекеттик органдарда ЖКУ �ч�н атайын бөл�мдөрд� же атайын 
жөнгө салуучу кеңсе ачууга болот. Мындай атайын кеңсе, мисалы, 
Хорвати�да т�з�лгөн (http://���.uzuvrh.hr./defaulting.asp�).http://���.uzuvrh.hr./defaulting.asp�).://���.uzuvrh.hr./defaulting.asp�).���.uzuvrh.hr./defaulting.asp�)..uzuvrh.hr./defaulting.asp�).uzuvrh.hr./defaulting.asp�)..hr./defaulting.asp�).hr./defaulting.asp�)../defaulting.asp�).defaulting.asp�)..asp�).asp�).).

Бир нече жыл мурун Словаки�дагы БӨУлардын ишмердигине 
тиешел�� чечимдерди (мисалы, киреше салыгынын 2�ын КЭУ-
нун пайдасына чегер��н�н жол-жобосуна 2005 жана 2006-жыл-
дары сунуш кылынган өзгөрт��лөрд� же 2007–2008-жылдары 
Коомдук бирикмелер жөн�ндө жаңы мыйзамды) мамлекеттик ор-
гандардын кабыл алышына катышуу м�мк�нч�л�г� бул уюмдарда 
болгон �мес. БӨУлардын мыйзам жаратуу сунуштары менен ма-
кул болбогон учурда, алар мыйзамдын каралышын же кабыл алы-
нышын токтотуу �ч�н «кысым жасоо» ыкмаларын гана колдоно 
алчу. Мындай ыкмалардын арасында төмөнк�лөр болгон: коомдук 
иш-чараларды уюштуруу, ЖМКда макалаларды чыгаруу, са�сый 
парти�лар аркылуу колдоо табуу, шашылыш улуттук конференци-
�ларды уюштуруу. Бирок мындай ыкмалар өкмөтт� да, БӨУларды 
да канааттандырбаган, себеби бул алгылыктуу өзгөр��лөргө 
�мес, тескерисинче, �ки тараптын мамилесинин начарлоосуна 
алып келч�. Ошондуктан Словаки�нын БӨУлары менен өкмөт� 
мыйзам жаратуу боюнча бардык сунуштарды бейөкмөт уюмдар 
менен алдын ала (БӨУлар маселеси боюнча өкмөтт�к кеңештин 
деңг��линде бул уюмдар менен жолугушууларды өткөр�� аркы-
луу) талкуулоо жөн�ндө келиш��гө жетишти. Мыйзам чыгаруу 
сунуштары жок дегенде БӨУларга кабарланышы керек, же алар 
менен чогуу талкуулабастан кабыл алынбоого тийиш �кендигине 
макул болушкан. Бул учурларда талкуу ж�рг�з�� жана туура че-
чим табуу �ч�н БӨУларга мыйзам чыгаруу процесси башталганга 
чейин 6 айдан ашык убакыт берилет. Мындай мамиле иш ж�з�ндө 
киреше салыгынан 2� БӨУларга бөл�п бер�� жол-жобосун КЭУ-
нун пайдасына өзгөрт��гө жана бейөкмөт уюмдарды каржылоонун 
жаңы булактарын (кайрымдуулук лотере�лары, жарнама) табууга 
абдан жардам берген.
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Кыргызстандагы абалга сереп  

Да�р чечимдердин долбоорлору менен таанышып көр��гө өбөлгө 
т�з��ч� жана �зг�лт�кс�з иштөөч� бейформал бирикмелер биздин 
өлкөдө жок. Буларды т�з�� м�мк�нч�л�г�н иликтөө зарыл. 

Нускамалар

1. Өкмөтт�н же башка мамлекеттик органдын алкагында ЖКУ ме-
нен иштөө боюнча атайын координаци�лык кеңсе т�з�� керек. 

2. Бирикменин (карым-катыш ж�рг�з��н�н) тандап алынган 
т�р�нө (уюштуруучулук т�з�м, м�чөл�к, байланыш ыкмалары 
ж.б.) жараша кызматташунун жол-жоболорун иштеп чыгуу ке-
рек.

3. Бирикме т�з��н�н критерийлерин иштеп чыгуу керек.
4. Бирикменин тандап алынган т�р�нө жараша катышуучу тарап-

тардын өк�лдөр�н аныктоо керек.
5. Тараптардын ортосундагы карама-каршылыктарды жана кели-

шпестиктерди жоюу �ч�н к�ндөл�к байланыш жол-жоболорун 
иштеп чыгуу керек. 

5.5. Мыйзам чыгаруучу субъектилерге мыйзам долбоорун даяр-
доону же кароону токтотуу сунушу менен кайрылуу укугун жа-
рандарга берүү.

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук негиз-
дери 

Өлкөдө тиги же бул кырдаалды өзгөрт�� маселелери боюнча мам-
лекеттик органдарга, алардын ичинен парламентке кайрылуу укугу 
репрезентативд�� (коомчулуктун катышуусун коргогон) демократи-
�нын да, либералдык демократи�нын да тутумдарындагы уңгулуу 
(фундаменталдуу) укуктарга кирет. Башка көптөгөн жарандык укук-
тар жана �ркиндиктер ушул негиз т�з��ч� укук аркылуу гана ишке 
ашырылат. 

Словаки�да жарандардын бул укугуна өз�нчө мыйзам менен ке-
пилдик берилген (№ 85/1990 «Петици�га укук жөн�ндө» мыйзам). 
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Ар бир адам коомдук кызыкчылыктарга байланышкан маселелер 
боюнча мамлекеттик органдарга жана жергиликт�� өз алдынча баш-
каруу органдарына жекече же башка адамдар менен биргеликте пе-
тици� менен, сунуш жана арыз менен кайрылууга укуктуу. Петици� 
уңгулуу укуктарды жана �ркиндиктерди бузууга же сот бийлигинин 
көз карандысыздыгына шек келтир��гө чакырбашы керек. 

Петици� Словаки� Республикасынын Улуттук кеңешине (парла-
ментине) келип т�шкөндө, парламенттин президенти (спикери) аны 
тийишт�� комитетке карап чыгуусу жана комитет м�чөлөр�н�н пи-
кир айтуусу �ч�н жиберет. Эгер петици�да бир �мес, бир нече ко-
митеттин ыйгарымдуу милдетине тийишт�� маселелер козголгон 
болсо, анда бул петици� боюнча бардык иш-чараларды бир нукка са-
луу жана петици�га байланышкан бардык маселелерди жөнгө салуу 
милдетин тийишт�� комитет өз�нө алат. Эгер петици�да көтөр�лгөн 
маселелер Улуттук кеңештин ыйгарым милдетине кирбесе, анда 
парламенттин канцел�ри�сы петици�ны тийишт�� министрликке 
же мамлекеттик бийликтин башка органына жиберет. Жашы 18ден 
төмөн �мес курактагы кеминде 100 000 жарандын колу коюлган пе-
тици� (Словаки� Республикасынын Улуттук кеңешинин жол-жобо-
лору жөн�ндө мыйзамы № 350/1996 жыйн.) Улуттук кеңеш тарабы-
нан каралат. 

Кыргызстандагы абалга сереп 

Кыргыз Республикасынын Конституци�сынын 64-беренесинде 
жарандарга 30 000 адамдын колу коюлган учурда мыйзам долбоо-
рун демилгелөө укугуна кепилдик берилген. Бирок КРнын мыйза-
мдарында жарандардын тиги же бул мыйзам долбоорун да�рдоону 
же кароону токтотуу демилгеси менен кайрылуу укугу, ошондой �ле 
мындай укукту пайдалануунун жол-жоболору каралган �мес.

Жарандарга мыйзам чыгаруу демилгесин көтөргөн субъекти-
лерге ченемдик укуктук актынын долбоорун да�рдоону же кароону 
токтотуу сунушу менен кайрылуу укугун бер��ч� укуктук ченемдин 
киргизилиши кабыл алынып жаткан чечимдердин сапатын жогорула-
тууга өбөлгө т�зөт деп ойлойбуз. Мындай ченем жарандык укуктар-
ды жана �ркиндиктерди коргоонун куралы, ошондой �ле ар т�рд�� 
топтордун кызыкчылыктарын теңдештир��ч� токтотуу жана каршы 
салмак тутумунун �лементи болот. 
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Жарандардын мыйзам 
долбоорун иштеп чыгууну же 
кароону токтотуу жөн�ндө 
биргелешип кайрылуу укугу 
кабыл алынуучу чечимдердин 
сапатын жогорулатуу каражат-
тарынын бири болот. Мындай 
кайрылуунун өз� чечилиши за-
рыл маселенин бар �кендигин 
көрсөтөт. Жарандардын мын-
дай кайрылууларына жооп 
бер��н�н милдетт��л�г� 
ченемдик укуктук актынын 
долбоорун кароону дароо ток-
тотуу зарыл дегенди билдир-
бейт. Ченемдик укуктук акты-
нын долбоорун кабыл алуу же 
четке кагуу жөн�ндө акыркы 
чечимди ыйгарымдуу орган 
(парламент, өкмөт, министр-
ликтер) гана кабыл ала алат.

Нускамалар	

1. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамга мыйзам долбоорун иштеп чыгууну же каро-
ону токтотуу жөн�ндө жарандардын тобунан арыз келип т�ш�ш� 
м�мк�н деген ченемди киргиз��. 

2. Жарандардын КР ЖКга келип т�ш��ч� кайрылуулары ага 10 000Жарандардын КР ЖКга келип т�ш��ч� кайрылуулары ага 10 000 
адамдын колу коюлган учурда ЖКнын тийишт�� комитетинде 
карала тургандыгын бекит��.

3. КР ЖКга кайрылууда 30 000 жарандын колу коюлган учурда,КР ЖКга кайрылууда 30 000 жарандын колу коюлган учурда, 
андагы сунуштарды кошумча изилдеп чыгуу �ч�н мыйзам 
долбоорун кароону кийинкиге калтырат. Маселе кошумча 
изилденгенден кийин тийишт�� комитет мыйзам долбоорун 
бул сунуштарды �ске алуу менен кайра карап чыгуу же мый-
зам долбоорун өзгөрт��с�з калтыруу жөн�ндө б�т�м чыга-
рат.

Словакиянын Конституция-
сы. 27-берене 

  1) Петици� укугу кепилденген. 
Ар бир жаран жеке өз� же 
башка жактар менен бирге-
ликте мамлекеттик органдар-
га жана аймактык башкаруу 
органдарына коомдук же 
башка жалпы кызыкчылыкка 
тиешел�� маселелер боюнча 
өт�н�ч, сунуш же арыз менен 
кайрылууга укуктуу.

  2) Петици� негизги укуктарды 
жана �ркиндиктерди бузууга 
чакырбашы керек. 

  3) Петици� соттун көз каранды-
сыздык принцибин бузбоого 
тийиш.
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5.6. Ченемдик актылардын долбоорлорун экспертизадан 
өткөрүүгө коомчулуктун катышуусу

Коомдук турмушту башкарууга жана чечимдерди кабыл алуу 
процессине коомчулуктун катышуусу демократи�нын негизги при-
нциби болуп саналат. Мыйзам жаратуу – коомдук турмушту башка-
руунун бир т�р�, ошондуктан коомчулуктун бул процесске катышуу 
м�мк�нч�л�г� болушу керек.

Кыргызстандагы абалга сереп

Кыргыз Республикасында ченемдик укуктук актыларды иштеп 
чыгууга коомчулуктун катышуу м�мк�нч�л�г� өлкөн�н �кспер-
тизаларды өткөр��, парламенттик жана коомдук талкууларды 
уюштуруу жөн�ндөг� мыйзамдарынын ченемдеринде каралган. 
Бул ченемдерди «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук 
актылары жөн�ндө» жана «Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кеңешинин регламенти жөн�ндө» мыйзамдары, ошондой �ле 
КРнын ЖКнын 2008-жылдын 18-�нварындагы «Жогорку Кеңеште 
мыйзам долбоорлоруна адистештирилген �кспертизалардын ай-
рым т�рлөр�н ж�рг�з�� боюнча стандарттар жөн�ндө» токтому 
жөнгө салат.

Коомчулукту мыйзам жаратуу процессине төмөнк�дөй жолдор 
менен тартылышы м�мк�н: 

♦	ченемдик актылардын долбоорлоруна т�здөн т�з адистик �кс-
пертиза ж�рг�з��;

♦	аткаруу бийлигинин ведомстволору да�рдаган ченемдик акты-
лардын долбоорлорун талкууга катышуу;

♦	Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан уюшту-
рулуучу парламенттик угууга катышуу.

Төмөндө бул пункттардын ар бири боюнча кырдаалдар сыпатта-
лат.

Кыргызстандагы абалга сереп 

Экспертиза ж�рг�з�� Кыргыз Респубикасынын 2009-жылы 
20-июлда кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын ченемдик 
актылары жөн�ндө» № 241 мыйзамында каралган.
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Аталган мыйзамдын 20-беренесинде төмөнк�лөр бекитилген: 
«Жарандардын конституци�лык укуктарын, �ркиндиктерин жана 

милдеттерин камсыз кылуу; коомдук бирикмелердин, жалпыга маа-
лымдоо каражаттарынын укуктук статусу; мамлекеттик бюджет, са-
лык тутуму; �кологи�лык коопсуздук, укук бузуулар менен к�рөш��; 
ишкердик аракеттерди мамлекет тарабынан жөнгө салуу маселелери 
боюнча ченемдик укуктук акылардын долбоорлору укуктук, укук 
коргоочулук, гендерлик, �кологи�лык, коррупци�га каршы жана 
башка (ченемдик укуктук актынын долбоору кайсы укуктук мами-
лени жөнгө салууга багытталгандыгына жараша) илимий �ксперти-
задан өт��с� керек».

Эксперттөө стандарттарын Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңеши тарабынан иштеп чыгып, 2008-жыл, 18-�нвардагы «Жогор-
ку Кеңеште мыйзам долбоорлоруна адистештирилген �кспертиза-
лардын айрым т�рлөр�н ж�рг�з�� боюнча стандарттар жөн�ндөг�» 
№ 75-IV токтому менен ишке киргизилген. Аталган токтомдун  
3-пунктуна ылайык, мыйзам жаратуу демилгесин көтөр��ч� субъ-
ектилер «мыйзам долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кеңешине жибер��дө Стандарттын талаптарын толук аткарууга» 
милдеттендирилген.

Экспертизанын ар кандай т�рлөр� бар, бирок негизинен укуктук 
гана �кспертиза ж�рг�з�лөт. Мыйзам долбоорлорун иштеп чыгуучу-
лар жана демилгечилер �кспертиза ж�рг�з�� �ч�н сырткы �ксперт-
терди, мунун ичинен коммерци�лык �мес уюмдардан �ксперттерди 
көб�нчө чакырбайт. Экспертизаны «сырттан чакырылган жеке адам 
же кишилердин тобу да ж�рг�зө алаарын» белгилей кет�� керек 
(Жогорку Кеңеште мыйзам долбоорлоруна адистештирилген �кс-
пертизалардын айрым т�рлөр�н ж�рг�з�� боюнча 2008-жылдын  
18-�нварында бекитилген стандарттары). Ошондой �ле «Кыргыз 
Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» мыйза-
мында (20-берене) «�ксперт катары тийишт�� долбоорду да�рдоого 
т�здөн т�з катышпаган уюмдар жана жеке адамдар чакырылат» деп 
бекитилген.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөн�ндө мыйзам», «Кыр-
гыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» 
2009-жылы 20-июлда кабыл алынган мыйзамында жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жыл, 18-�нвардагы 
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«Жогорку Кеңеште мыйзам долбоорлоруна адистештирилген �к-
спертизалардын айрым т�рлөр�н ж�рг�з�� боюнча стандарттар 
жөн�ндөг�» № 75-IV токтомунда жарандык коомдун өк�лдөр�нө 
ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун талкуулоого жана �к-
спертизадан өткөр��гө катышуу м�мк�нч�л�г�н бер��ч� ченемдер 
камтылган.

Ошол �ле учурда адистештирилген жана башка �кспертизалар-
ды ж�рг�з�� �ч�н туруктуу шарттарды т�з��н�н каржылык жана 
т�з�мд�к-функци�лык механизмдери жок. Андан тышкары, ченем-
дик укуктук актыларды �кспертизалоого, иштеп чыгууга жана тал-
куулоого сырткы �ксперттерди жана уюмдарды тартуу жол-жобосун 
жакшыртуу зарылдыгы бар.

Нускамалар 

1. Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун �кспертизаданЧенемдик укуктук актылардын долбоорлорун �кспертизадан 
өткөр�� �ч�н �ксперттерди тандоо жол-жобосун жана критерий-
лерин иштеп чыгып, пайдаланууга киргиз�� керек. 

2. Эксперттер жөн�ндө маалымат топтомун т�з�п, КРнын ЖогоркуЭксперттер жөн�ндө маалымат топтомун т�з�п, КРнын Жогорку 
Кеңешинин сайтына жайгаштыруу керек.

3. Мыйзам долбооруна ж�рг�з�лгөн адистештирилген �кспертизаМыйзам долбооруна ж�рг�з�лгөн адистештирилген �кспертиза 
жөн�ндө маалыматты КР ЖКнын веб-сайтынын мыйзам долбо-
орлору жөн�ндө бөл�м�ндө жайгаштыруу керек.

4. КРнын өкмөт�н�н алдындагы Мыйзам жаратуу борборунун не-КРнын өкмөт�н�н алдындагы Мыйзам жаратуу борборунун не-
гизинде Адилет министрлигинин алдында Экспертиза институ-
тун т�з�� керек.

5. Адилет министрлигинин алдында мыйзам долбоорлорунАдилет министрлигинин алдында мыйзам долбоорлорун 
КРнын Жогорку Кеңешинде кароого коюу алдында илимий, 
укуктук жана башка адистештирилген �кспертизалардан 
өткөр�� керек. 

6. Жогорку Кеңеште иштелип чыгып жаткан мыйзам долбоорлору-Жогорку Кеңеште иштелип чыгып жаткан мыйзам долбоорлору-
на карата коррупци�га каршы, гендердик, укук коргоочу, �коло-
ги�лык жана башка �кспертизаларды ж�рг�з�� керек.

7. ЖКнын аппарат кызматкерлерине, министрликтер менен ве-ЖКнын аппарат кызматкерлерине, министрликтер менен ве-
домстволордун, ошондой �ле жарандык коом уюмдарынын кыз-
маткерлерине адистештирилген �кспертизиларды ж�рг�з��н�н 
ыкмаларын �йрөт�� керек.
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8. Мамлекеттик т�з�мдөрд�н бюджетин калыптандырууда �кспер-
тизаларды өткөр�� �ч�н сырткы �ксперттерди (конкурс негизин-
де) тартууга жумшалуучу чыгымдарды кароо керек.

5.7. Аткаруучу бийликтин мыйзам жаратуу ишмердигинин 
жүрүшүндөгү коомдук талкуулар

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негиздери

Ар бир мыйзам долбооруна карата коомчулуктун өз пикирин 
билдир�� укугу Словаки� Республикасында мыйзам чыгаруу иш-
мердигин ж�рг�з�� �режелеринен келип чыгат. Ар бир субъектинин 
(мамлекеттик органдардын, өз алдынча башкаруу органдарынын 
жана коомчулуктун) ой-пикири жалпы (мыйзам долбоорунун маз-
мунуна карата) же конкретт�� (мыйзам долбоорунун конкретт�� 
бөл�г�н өзгөрт��гө карата) айтылышы м�мк�н. Ар бир пикир жазуу 
ж�з�ндө берилип, айкын негиздерди камтышы керек. Ар бир жаран 
же ЖКУ мыйзам долбооруна карата өз пикирлерин Интернет порта-
лы аркылуу билдире алат. 

Парламенттик деңг��лде коомчулукту чечим кабыл алуу процес-
сине тартуунун �режелери Словаки� парламентинин Жол-жоболо-
рунун 5-параграфында жазылган: �гер коомдук талкуулар мыйзам 
долбоорун тааныштыруудан мурда ж�рг�з�лсө, демилгечи ал тал-
кууларга өз�н�н баасын бериши керек. Коомдук талкуулар ж�р�п 
жатканда ЖКУлардын өк�лдөр� же жарандар комитеттин макулдугу 
менен өз көз караштарын ачык билдире алат. Эреже катары, жаран-
дарга дайыма сөз берилет.

Ведомстволор аралык мыйзам чыгаруу жол-жоболорунун 
ж�р�ш�ндө Словаки�да бардык министрликтер, башка тийишт�� 
мамлекеттик органдар же мекемелер (өз алдынча башкаруу органда-
ры жана кызыкдар топтор) жана, албетте, коомчулук мыйзам долбо-
орлору боюнча өз пикирлерин айта алышат. Демилгечи (мыйзам 
долбоорун да�рдаган тийишт�� министрлик): 

♦	пикирлерди алуу �ч�н өз�н�н веб-сайтында (ченемдик укуктук 
актылар порталында) мыйзам долбоорун жары�лайт; 
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♦	бул факт жөн�ндө бийликтин бардык органдарына билдирет; 
♦	бардык тийишт�� бийлик органдары �ч�н өз пикирлерин де-

милгечиге билдир�� мөөнөт�н маалымдайт. Адатта бул мөөнөт 
мыйзам долбоору Интернет порталында жары�лангандан тар-
тып 15 иш к�н�н т�зөт. Мындан кыска мөөнөт бөтөнчө себеп-
тер менен белгилениши м�мк�н, бирок 7 иш к�н�нөн кем бол-
боого тийиш.

Өз пикирин жиберген ар бир субъект анын пикири чеч��ч� ма-
аниге �� деп ырастоого укуктуу. 

Демилгечи ар бир пикирге өз�н�н берген баасын ченемдик укук-
тук актылардын порталы аркылуу билдир��с� керек. Демилгечи 
кайсы бир пикирге такыр макул болбосо, анда ал пикир талкуунун 
өзөг�нө айланат. Андай пикир коомчулуктан келип т�шкөн бол-
со, демилгечи коомчулуктун өк�лдөр� менен талкуу ж�рг�зө алат. 
Эгер пикир жок дегенде 500 жеке адамдын же юридикалык жактын 
колу менен бекемделген болсо (жамааттык пикир), демилгечи аны 
талкуулоого милдетт��. Демилгечи пикир ��си менен министрлик-
тин кызматкеринин, статс-катчынын же министрдин ортосундагы 
карама-каршылыктар жөн�ндө угууну уюштурат. Кескин пикир 
боюнча маселени демилгечи менен пикир ��синин ортосунда чеч�� 
м�мк�н болбосо, анда мыйзам долбоору тийишт�� пикир менен 
бирге өкмөткө жиберилип, ал жерде акыркы чечим кабыл алы-
нышы керек.

Кыргызстандагы абалга сереп

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 
жөн�ндө» жана «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
регламенти жөн�ндө» мыйзамдарында парламенттик угууну жана 
коомдук талкууларды өткөр�� каралган. 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 
жөн�ндө» мыйзамынын 22-беренесинде төмөнк�лөр бекитилген:

«Ченемдик укуктук актынын долбоорун коомдук талкуудан 
өткөр�� ченем жаратуучу орган тарабынан төмөнк� жолдор менен 
камсыз кылынат:

♦	ченемдик укуктук актынын долбоорунун текстин алып окуу 
м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу;

♦	коомдук талкууда келип т�ш��ч� сунуштарды кабыл алуу, ка-
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роо жана жалпылоо;
♦	коомдук талкууда келип т�шкөн сунуштар боюнча алардын 

ченемдик укуктук акты долбооруна киргизилген-киргизилбе-
гедигинин себептерин негиздөө менен жыйынтык маалыматын 
да�рдоо. Жыйынтык маалыматы ченемдик укуктук актыга ка-
рата негиздөөч� маалымкатта чагылдырылат».

ЧУА жөн�ндө мыйзамдын жаңы редакци�сында коомдук угууну 
өткөр�� тартиби мурункусуна салыштырмалуу кыйла толук так-
талган, бирок талкуунун ж�р�ш�ндө угууну өткөр�� м�к�нч�л�ктөр� 
каралган �мес. Бул мыйзам жаратуу процессиндеги кайра байланыш 
т�з�� м�мк�нч�л�г�н чектейт. Жарандардан жана коомдук уюмдар-
дан келип т�ш��ч� сунуштар менен андан ары иштөөдө расмий бе-
китилген баалоо критерийлеринин жоктугу иштеп чыгуучулар бер-
ген баалардын субъективд�� болушуна алып келиши м�мк�н.

Нускамалар

1. Коомдук талкуулардын ж�р�ш�ндө угууну өткөр��Коомдук талкуулардын ж�р�ш�ндө угууну өткөр�� 
м�мк�нч�л�г�н кароо керек.

2. Жарандардан 500 кол коюлган арыз келип т�шкөн учурда милдет-Жарандардан 500 кол коюлган арыз келип т�шкөн учурда милдет-
т�� т�рдө коомдук угууну уюштуруу м�мк�нч�л�г�н кароо керек.

3. Сунуштарды жазуу ж�з�ндө бер��н�н өкмөт тарабынанСунуштарды жазуу ж�з�ндө бер��н�н өкмөт тарабынан 
бекитил��ч� форматын иштеп чыгуу керек.

4. Угууларда талкуулоо пландалып жаткан маселелер боюнча мате-Угууларда талкуулоо пландалып жаткан маселелер боюнча мате-
риалдарды жары�лоо �ч�н, ошондой �ле сунуштарды киргиз�� 
жана угууга чакыруу жөн�ндө билдир�� �ч�н мөөнөттөрд� 
белгилөө керек.

5. Ченемдик укуктук актынын долбоорун жакшыртууда жарандыкЧенемдик укуктук актынын долбоорун жакшыртууда жарандык 
коом уюмдарынан келген сунуштарды пайдаланунун критерий-
лерин иштеп чыгып, пайдаланууга киргиз�� керек.

5.8. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги парла-
менттик угуу жана мыйзам жаратуу процессине коомчулуктун 
катышуу мүмкүнчүлүгү

Ар бир демократи�лык коомдо парламенттин сесси�лары (оту-
румдары) м�мк�н болушунча ачык өткөр�л�ш� зарыл. Жалпы �реже 
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иретинде парламенттин жана анын органдарынын отурумдарында 
коомчулуктун катышуусун жактаган принцип колдонулушу керек. 
Парламенттин жана анын органдарынын (комитеттеринин, комисси-
�ларынын жана фракци�ларынын) отурумдары мамлекеттик, расмий 
же коммерци�лык жашыруун сырларга, ошондой �ле мамлекеттик 
коопсуздукту камсыздоо зарылдыгына байланыштуу гана жабык 
өткөр�л�ш� керек. Парламенттин жана анын органдарынын бардык 
калган отурумдары коомчулук �ч�н ачык болушу керек.

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негиздери

Парламенттик ачык отурумдарды өткөр�� принциптери Словаки� 
Республикасынын Улуттук кеңешинин (парламентинин) регламенти 
жөн�ндө мыйзамында белгиленген (мыйзам № 350/1996 жыйнак).

Словаки� парламентинин комитеттеринин отурумдары ар т�рд�� 
кызыкчылыкка �� топторго парламенттик мыйзам жаратуу жол-жо-
босуна катышууга формалдуу жана укуктук м�мк�нч�л�к берет. Сес-
си�лардын ж�р�ш�ндө ЖКУлардын өк�лдөр� өз пикирлерин т�здөн 
т�з билдир��гө же парламент м�чөлөр� аркылуу мыйзам долбооруна 
конкретт�� өзгөрт��лөрд� сунуштоого м�мк�нд�к алышат. ЖКУлар-
дын өк�лдөр� сесси�ларда парламент м�чөлөр�н�н уруксаты менен 
гана чыгып с�йлөйт. Словаки�нын шартында мындай макулдукка 
жетиш�� толук м�мк�н.

Кыргызстандагы абалга сереп 

Жогорку Кеңештин ишмердигин жөнгө салуучу жана ал ишмер-
дикке коомчулукту тартууну караган негизги мыйзам – бул «Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөн�ндө» мый-
зам. Бул мыйзам өлкөн�н парламентинде мыйзам жаратуу процес-
сине жана парламенттик угууларга коомчулуктун катышуусуна жал-
пысынан м�мк�нд�к берет. Бирок мыйзамдын жоболоруна ылайык, 
жарандарды жана коомчулукту чечимдерди кабыл алуу процессине 
тартуунун зарылдыгын, форматын жана деңг��лин аныктоо  укугу 
парламенттин өз�нө таандык болуп калган. 

Аталган мыйзамга ылайык, парламенттик угууну өткөр�� деми-
лгесин көтөр�� укугу комитеттерге, комисси�ларга жана депутаттык 
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фракци�ларга таандык. Ошондой �ле мыйзамда угуу зарылдыгына 
жараша өткөр�лөт деп атайын белгиленген. 

Бирок мыйзамда кандай учурларда угууну өткөр�� зарыл �кен-
диги көрсөт�лгөн �мес. Парламенттик угууну демилгелөөгө укуктуу 
субъектилердин тизмеси парламенттик т�з�мдөр менен чектелген. 
Ошол �ле учурда парламенттик угууларда коомчулуктун активд�� 
катышуусуна жол ачкан Кыргыз Республикасынын Конституци�-
сында кепилденген �лдин мыйзам жаратуу демилгеси тууралуу че-
немдерде (64-берене) бекитилген жана «Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин регламенти жөн�ндө» мыйзамда каралган (94-
берене). Парламенттик угууну демилгелөөгө укуктуу субъектилер-
дин санын бул катарга жарандарды жана алардын бирикмелерин 
(�гер алар белгиленген санда кол чогулта алса) киргиз�� аркылуу 
көбөйт�� зарыл.

Мындай иш-чаралар кайсы учурларда өткөр�лөр�н айкын бел-
гилеп, парламенттик угууга тийишт�� мыйзам ченемдерин тактоо 
зарыл. Бул учурларды аныктоо критерийине негиз катары «Кыр-
гыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» мый-
замды алса болот. Анда мыйзам долбоорлоруна милдетт�� т�рдө 
адистештирилген �кспертиза ж�рг�з�л�ш� керек болгон учурлар 
белгиленген. Ошол �ле принципке та�нып, парламенттик угуунун 
сөзс�з өткөр�л�ш�н шарттай турган маселелердин тизмегин анык-
тоого болот. Мисалы, бул жарандардын конституци�лык укуктары-
на, �ркиндиктерине; коомдук бирикмелердин, жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын укуктук статустарына; мамлекеттик бюджетке, са-
лык тутумуна; �кологи�лык коопсуздукка; укук бузууларга каршы 
к�рөшкө; ишкердик аракеттерин мамлекеттик жөнгө салуунун жаңы 
т�рлөр�н киргиз��гө байланышкан маселелер болушу м�мк�н.

Нускамалар 

1. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамдын 80-беренесинде «Жогорку Кеңештин өз� 
карай турган маселелер боюнча комитеттери жана убактылуу 
комисси�лары, ошондой �ле депутаттык фракци�лары» деген 
сөздөрдөн кийин «жана жарандар менен алардын бирикмелери 
(�гер демилгеге 500дөн кем �мес жаран кол койгон болсо)» деген 
сөздөрд� кошуп, андан ары текст боюнча улантуу керек.
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2. Ушул �ле беренеде «Парламенттик угуу зарылдыган жарашаУшул �ле беренеде «Парламенттик угуу зарылдыган жараша 
өткөр�лөт» деген сөздөрдөн кийин төмөнк� сөздөрд� кошум-
чалоо керек: «Жарандардын конституци�лык укуктарына, �р-
киндиктерине; коомдук бирикмелердин, жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын укуктук статустарына; мамлекеттик бюджет-
ке, салык тутумуна; �кологи�лык коопсуздукка; укук бузуулар-
га каршы к�рөшкө; ишкердик аракеттерин мамлекеттик жөнгө 
салуунун жаңы т�рлөр�н киргиз��гө байланышкан маселелер 
боюнча угуу дайыма өткөр�лөт.

Коомчулуктун чечим кабыл алуу процессине катышуу 
м�мк�нч�л�г�н арттыруу камсыздоо максатында Жогорку Кеңеш 
жер жерлерге барып угууну уюштура алат».

5.9. Парламенттик угууну өткөрүү мөөнөттөрү жана ага ча-
кыруунун принциптери 

Кыргызстандагы абалга сереп 

Өлкөн�н мыйзамдарында парламенттик угууну уюштуруучулар 
өткөр�л�п жаткан иш-чарага катышуу �ч�н коомчулукту өздөр� 
чакырат деп каралган. Ошондой �ле угууну өткөр��н�н к�н� жана 
жери жөн�ндө коомчулукка билдир��н�н мөөнөт� 10 к�н деп бел-
гиленген. Ошол �ле учурда чакырылуучу адамдардын курамы кан-
дай болуш керектиги мыйзамда так белгиленген �мес. Бул курамды 
аныктоо укугу уюштуруучуларга берилип калган. Демек, чакырылу-
учу адамдарды тандоодо субъективд��л�ккө жол берилиши м�мк�н. 
Андан тышкары, ушундай жол менен чакырылган адамдардын тал-
куу учурунда пайдалуу сунуштарды айтып чыгышы к�мөн.

Иш-чарага катышууга чакырбаган соң, анын өткөр�лө турган-
дыгы жөн�ндө жары�лап коюунун �ч пайдасы болбойт.

Борборлоштуруп чакыруу принцибинен каалоосун билдир�� 
принцибине өткөндө, жигерд�� кызматташтыкка өбөлгө т�з�лөт. 
Мындайда коомчулуктун катышуусу талкууланып жаткан маселе 
боюнча конкретт�� сунуштарга жараша аныкталат. Парламенттик 
угууну өткөр�� мөөнөттөр�н жана баскычтарын, ошондой �ле ар 
бир баскычта зарыл болгон иш-чаралардын тизмегин тагыраак бел-
гилегенде, угуунун пайдалуу ко�ффициенти жогорулайт. Угуунун 
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натыйжалуулугун арттыруу �ч�н аларды өткөр�� баскычтарын жана 
өткөр�� мөөнөттөр�н так аныктап алуу керек. Угууга катышуучулар 
кызыккандыгын билдиргендигине жана талкууланып жаткан маселе 
боюнча талаптагыдай жол-жобо менен берген сунушуна (сунушта-
рына) карай тандап алынууга тийиш. Катышуучулардын саны тал-
куу залындагы бош орундардын бар-жогуна жараша гана чектелиши 
керек. Эгер каалоочулардын саны бош орундардан көп болсо, анда 
талкууга катышуу �ч�н тийишт�� маселе боюнча жарандарды жана 
алардын бирикмелерин өз ара макулдашылган сунуштарынын болу-
шуна карай иргеп алып чакыруу зарыл (артыкчылык жеке адамдар 
�мес, уюмдардын топтору тарабынан да�рдалган сунуштарга ыйга-
рылышы керек). Ошондой �ле талкууланып жаткан маселелер бо-
юнча жарандардын жана алардын бирикмелеринин сунуш киргиз�� 
форматын иштеп чыгып, колдонууга киргиз�� зарыл.

Нускамалар

«Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамынын 82-стать�сын төмөнк� редакци�да бер�� ке-
рек: 

«Парламенттик угууну Жогорку Кеңештин комитеттери, убакты-
луу комисси�лары жана депутаттык фракци�лары өткөрөт.

Угууга катышуучулар кызыккандыгын билдиргендигине жана 
талкууланып жаткан маселе боюнча талаптагыдай жол-жобо менен 
берген сунушуна (сунуштарына) карай тандап алынууга тийиш. Ка-
тышуучулардын саны талкуу залындагы бош орундардын бар-жогу-
на жараша гана чектелиши керек. Эгер каалоочулардын саны бош 
орундардан көп болсо, анда талкууга катышуу �ч�н тийишт�� масе-
ле боюнча жарандарды жана алардын бирикмелерин өз ара макулда-
шылган сунуштарынын болушуна карай иргеп алып чакыруу зарыл 
(артыкчылык жеке адамдар �мес, уюмдардын топтору тарабынан да-
�рдалган сунуштарга ыйгарылышы керек).

Угууга катышууну каалоочулар талкууланып жаткан маселе бо-
юнча өз сунуштарын Жогорку Кеңештин токтому менен бекитил��ч� 
форматтарга ылайык билдириши керек. Бул форматка сыйбаган су-
нуштар каралбайт. Андан тышкары, угууну уюштуруучулар кызык-
дар мамлекеттик ведомстволордун, ЖМКнын өк�лдөр�н жана башка 
адамдарды чакырат.



45

Угуу жөн�ндө белгиленген убакыттан 20 к�ндөн кеч �мес мөөнөттө 
жалпыга маалымдоо каражаттарында же Жогорку Кеңештин расмий 
сайтында жары�ланат. Талкуулануучу маселеге тиешел�� мате-
риалдар парламенттин расмий сайтында талкуу датасынан 20 к�н 
өткөрбөстөн жайгаштырылышы керек.

Жарандар жана алардын бирикмелери угуу өтө турган убакыттан 
10 к�н өт�п кете �лекте өздөр�н�н буга катышууга кызыккандыгын 
жазуу ж�з�ндө билдирип, талкуулануучу маселе боюнча сунушта-
рын талаптагыдай жол-жобо менен бериши керек. 

Жогорку Кеңештин угуу демилгесин көтөр�п жаткан комитети, 
убактылуу комисси�сы же депутаттык фракци�сы угуу болгондон 5 
к�ндөн кеч �мес мурун угууга катышууга кызыккан тарапка анын 
билдир��с�н�н статусу жөн�ндө кабарлашы керек».

5.10. Коомчулуктун сунуштарын эске алуу

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негиздери

Словаки�нын мыйзамдарына ылайык, �гер мыйзам долбоору 
коомдук угуулардан мурда тааныштырылса, демилгечи аларга ка-
рата өз�н�н баасын бериши керек. Парламенттик сесси�лардын 
ж�р�ш�ндө ЖКУлардын өк�лдөр� же жарандар комитеттин урукса-
ты менен өз пикирлерин т�здөн т�з билдир�� м�мк�нч�л�г�нө �� 
болот да, адатта көб�нчө жарандарга сөз берилет. Са�сатчылар коом-
чулуктун пикирин сыйлагандыктан, Словаки�нын мыйзам жаратуу 
процессине коомчулуктун катышуусу �ч�н сунуштардын берилген-
диги �ле жетишерлик негиз болуп саналат. 

Кыргызстандагы абалга сереп 

Өлкөн�н мыйзамдарында угуулар депутаттардын көпч�л�г� жак-
тырган жыйынтык резолюци� кабыл алуу менен а�ктай тургандыгы 
белгиленген. Угууну өткөр��н�н негизги максаты келип т�шкөн су-
нуштарды талкуулоо жана кабыл алуу (же кабыл албоо) �кендигин 
�ске алсак, анда к�ч�ндө турган ченемдер боюнча бул процесс �ч 
кандай жөнгө салынбагандыгын айта кет�� керек. 
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Формалдуу т�рдө угууну өткөр��дөн жарандык коомдун 
м�мк�нч�л�ктөр�н жигерд�� пайдаланууга өт�� депутаттарга өз 
убактыларын �мөнд�� пайдалануу м�мк�нч�л�г�н берет да, пар-
ламент тарабынан кабыл алынып жаткан чечимдердин сапатын 
жогорулатат. Бул �ч�н келип т�ш�п жаткан бардык сунуштарды 
�сепке алуу жана кароо процессин жөнгө салуу зарыл, ошондой 
�ле келип т�шкөн сунуш кабыл алынбаган (же толук �мес кабыл 
алынган) учурда, анын четке кагылышын (же толук �мес кабыл 
алынгандыгын) негиздөө менен жазуу ж�з�ндө жооп бер��н� угу-
унун уюштуруучуларына милдеттендир��ч� тартипти киргиз�� 
керек.

Нускамалар

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамынын 88-беренесин төмөнк� редакци�да бер�� 
керек: «Парламенттик угууга келип т�шкөн жана билдирилген су-
нуштар �ске алынат. 

Сунуштарды кабыл алуу жөн�ндө биротоло чечимди Жогорку 
кеңештин ыйгарымдуу органдары (комитеттери, комисси�лары, де-
путаттык фракци�лары) чыгарат. Тиги же бул сунуш четке кагыл-
ган (же толук �мес кабыл алынган) учурда, аны иштеп чыккандар-
га четке кагылуусунун (толук �мес кабыл алынуусунун) негиздери 
т�ш�нд�р�лгөн жазуу иретиндеги жооп жиберилет».

5.11. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отурумун-
дагы угуунун жыйынтыктарын талкуулоо

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негиздери 

Словаки� парламентинин веб-баракчасында угууну өткөр�� жана 
анын натыйжалары жөн�ндө маалыматтар камтылган. Словаки� Рес-
публикасынын Улуттук Кеңешинин (парламентинин) регламентинин 
55-бөл�м�нө ылайык (1996-ж. № 350 мыйзам), комитеттин отуруму 
протоколдо чагылдырылышы керек. Протокол жана чечимдер коми-
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теттин операци�лык кызматкеринин колу менен ырасталышы керек. 
Андан соң протоколго комитеттин төрагасынын же анын ордунда 
болгон м�чөс�н�н колу коюлат (48-бөл�м, 1-пункт).

78-бөл�мдө комитет мыйзам долбоорун талкуулоонун натый-
жаларын Улуттук кеңешке жазуу ж�з�ндөг� отчет т�р�ндө �кинчи 
угуунун учурунда бериши керек деп көрсөт�лгөн. Бул отчетко ко-
митеттин пикирин жана мыйзам долбоорун кабыл алуу же четке ка-
гуу боюнча парламентке берилген нускама камтылууга тийиш. Эгер 
комитет өзгөрт��лөрд� киргиз��н� чечсе, анда отчетто ал оңдоолор 
конкретт�� т�рдө жазылышы керек. Өзгөрт��лөр так-айкын жазы-
лып, негизд�� болушу зарыл. Улуттук комитет �ч�н отчет, мунун 
ичинен комитеттин пикири аталган комитеттин резолюци�сы аркы-
луу кабыл алынат. 

Кыргызстандагы абалга сереп 

Угууну өз алдынча комитеттер, комисси�лар же депутаттык 
фракци�лар өткөргөнд�ктөн, анын натыйжалары жөн�ндө Жогорку 
Кеңештин бардык депутаттары толук кабардар болушпайт.

Өлкөн�н мыйзамдарында мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеште 
талкууга алып чыгуу �ч�н зарыл болгон документтердин тизмеси 
аныкталган. Коштоочу документтердин тизмесинде өткөр�лгөн угуу 
жөн�ндө, анын алкагында ж�рг�з�лгөн мындай иш-чаралар жөн�ндө 
маалыматтын сөзс�з болушу тууралуу талап жок. 

Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештеги талкууга алып чыгуу 
�ч�н зарыл болгон документтердин тизмегине өткөр�лгөн парла-
менттик угуу жөн�ндө маалыматтын болушу тууралуу талапты 
киргиз�� парламенттик угууну өткөр��н�н сапатын жогорулатмак. 
Мындай маалыматты бер��дө парламенттик угууга келип т�шкөн 
бардык сунуштар, ошондой �ле алардын кайсынысы кабыл алынып, 
кайсынысы четке кагылгандыгы көрсөт�л�ш� керек.

Нускамалар

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамынын 92-беренесинде: «6) каржылык-�кономикалык 
негиздөөлөр (ишке ашырылышы кошумча материалдык жана башка 
чыгымдарды талап кылган мыйзам долбоору киргизилген учурда)» 
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деген сөздөрдөн кийин «;» белгисин коюп, андан ары: «7) талкууланып 
жаткан мыйзам долбоору боюнча өткөр�лгөн (�гер өткөр�лгөн болсо) 
парламенттик угуу жөн�ндө кандай сунуштар киргизилгендиги жана 
алардын кайсылары �ске алынганы же �ске алынбаганы көрсөт�лгөн 
маалымкат» деген сөздөрд� кошумчалоо керек.

5.12. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ишинде-
ги парламентик жол-жоболордун сакталышына карата коомдук 
көзөмөл

Мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды аткаруу 
укуктук мамлекеттин негизи болуп саналат – бул биринчи кезекте че-
немдерди т�з��ч� органдардын өзлөр�нө тиешел��. Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеңеши өз ишмердигинде Кыргыз Республика-
сынын Конституци�сын, ошондой �ле «Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин регламенти жөн�ндө», «Кыргыз Республика-
сынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» мыйзамдарын ж. б. 
парламенттин өз� чыгарган анын мыйзам жаратуу жана көзөмөлдөө 
милдеттерин аткарышын жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар-
ды жетекчиликке алат. 

Бирок мыйзамда белгиленген жол-жоболор �ле талаптагыдай 
аткарыла бербейт. Мисалы, адистештирилген �кспертизалардын 
айрым т�рлөр�н өткөр�� боюнча КРнын Жогорку Кеңешинин  
2008-жыл, 18-�нвардагы токтому менен бекитилген Стандарттар бар. 
Иш ж�з�ндө болсо укуктук �кспертизадан сырткары �кспертизанын 
башка т�рлөр� ж�рг�з�лбөй келет. 

Ошол �ле учурда Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республи-
касынын Жогорку Кеңешинин көзөмөл милдеттерин ж�зөгө ашы-
руу тартиби жөн�ндө» мыйзамында (2007-жыл, 31-июлдагы редак-
ци�сында) «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын турмушка 
ашырууга карата көзөмөл тийишт�� мыйзам к�ч�нө киргенден 
кийин бир жылдан кем �мес убакытта ж�рг�з�лөт, Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеңеши өз�н�н кароосундагы маселелер бо-
юнча токтом т�р�ндө кабыл алынган чечимдердин аткарылышына 
көзөмөлд� ал чечимде көрсөт�лгөн мөөнөттөн �рте �мес убакыт-
та ж�рг�зөт», ошондой �ле «Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө милдети 



49

ж�ктөлгөн тараптар квартал сайын же аталган токтомдордо бел-
гиленген мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 
анын аткарылыш абалы тууралуу маалымдап турууга милдетт��» 
деп бекитилген (2-берене).

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 
жөн�ндө» мыйзамда төрага (төрайым) өз�н�н орун басарларынын 
жана Жогорку Кеңештин комитеттеринин төрагаларынын өз кыз-
мат милдеттерин аткаруусун көзөмөлдөйт, ошондой �ле «Жогорку 
Кеңештин кабыл алынган токтомдорунун аткарылышына көзөмөл 
ж�рг�зөт» деп бекитилген (6-берене).

Ички жол-жоболордун аткарылышын көзөмөлдөө тутуму иште-
беген учурда, коомчулук тарабынан сырткы көзөмөл ж�рг�з�� 
м�мк�нч�л�г� болушу керек. Мисалы, ченем т�з�� жол-жоболору-
нун сакталышына парламенттик констебль көз салат. Андай адам 
парламентчилерден көз карандысыз болот. 

Андан тышкары ар кандай мыйзам бузуулар боюнча жарандар-
дын арыздарын жана кайрылууларын кароо жол-жобосу бар (миса-
лы, КРнын «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөн�ндө» 
2008-жыл, 28-февралда кабыл алынган мыйзамы). Бирок иш ж�з�ндө 
парламенттин ишмердигин жөнгө салуучу мыйзам ченемдерин сак-
тоого келгенде бул ченем иштебейт.

Нускамалар 

1. Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана жооптуу кызматчыла-Жогорку Кеңештин депутаттарынын жана жооптуу кызматчыла-
рынын (төраганын/төрайымдын, алардын орун басарларынын, 
комитеттердин төрагаларынын жана алардын орун басарлары-
нын) ченемдик укуктук актыларда каралган жол-жоболорду сак-
тоо �ч�н жоопкерчилигин айкын белгилөө керек.

2. Депутаттардын жана жооптуу кызматчылар (төрага/төрайым,Депутаттардын жана жооптуу кызматчылар (төрага/төрайым, 
алардын орун басарлары, комитеттердин төрагалары жана алар-
дын орун басарлары) парламенттик жол-жоболорду сактаган/
сактабаган учурдагы иштеш�� тартибин тактоо керек.

3. Парламенттик жол-жоболор сакталбай жаткандыгы туура-Парламенттик жол-жоболор сакталбай жаткандыгы туура-
луу 100дөн кем �мес жарандын колу коюлган жана тийишт�� 
ж�йөлөр менен бекемделген арыз боюнча ыйгарым укуктуу жак 
ченем т�з�� процессин токтотуп, документти жакшыртууга кай-
тарып бере тургандан ченемди киргиз�� керек.
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4. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көзөмөлдөө«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин көзөмөлдөө 
милдеттерин аткаруу тартиби жөн�ндө» мыйзамдын 2-берене-
синде «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши анын кара-
магындагы маселелер боюнча токтом т�р�ндө кабыл алынган че-
чимдердин аткарылышына көзөмөл аталган чечимде көрсөт�лгөн 
мөөнөттөн �рте �мес убакытта ишке ашырылат» деген с�йлөмдө 
«�рте �мес» деген сөздөрд� «кеч �мес» деген сөздөр менен ал-
маштыруу керек.

6. КЭУнун ТУРУКТУУЛУГУН КАМСЫЗ  
КЫЛУУ �АНА �АРАНДАРДЫН  
УКУКТУК МААЛЫМАТ АЛУУ 
МҮМКҮН�ҮЛҮГҮН ��Г�РУЛАТУУ  
Б�ЮН�А К�ШУМ�А  
НУСКАМАЛАР

Долбоорду ишке ашыруунун ж�р�ш�ндө жана, атап айтканда, 
Жогорку Кеңештин депутаттары, ЖКУлардын жана Кыргызстандын 
Өкмөт�н�н аппаратынын өк�лдөр�н�н катышуусу менен Словаки�-
га болгон окуу сапарынын ж�р�ш�ндө ЖКУлардын туруктуулугун 
камсыздоо, жарандардын жергиликт�� өз алдынча башкаруу орган-
дары аркылуу укуктук маалымат алуу м�мк�нч�л�г�н жогорулатуу, 
ошондой �ле жергиликт�� кеңештердин депутаттарынын маалымат-
туулугун арттыруу максатында ЖКУлардын иштөө шарттарын жак-
шыртуу маселелери изилденген.

Төмөндө ушул тармакта Словаки�нын тажрыйбасына карата ба-
�ндама, ошондой �ле тийишт�� нускамалар берилген:
1. Киреше салыгынын 1�ын жарандык коом уюмдарынын пайда-

сына бөл�п бер�� керек.
2. Бардык жергиликт�� бийлик органдарын (муниципалитеттерди) 

КРнын ченемдик укуктук актылардын жыйнактары менен акы-
сыз камсыз кылуу керек.

3. Кыргызстанда басылып чыгуучу бардык �ксперттик материал-
дардын парламенттик китепканага келип т�ш��с�н камсыз кы-
луу керек.
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6.1. Киреше салыгынын 1%ын жарандык коом уюмдарынын 
пайдасына чегерүү.

Үч�нч�, са�сый �мес жана коммерци�лык �мес сектор демок-
рати�лык коомдун айрып алгыс бөл�ктөр�н�н бири болуп сана-
лат. Мамлекет коммерци�лык �мес уюмдардын иштөөс� �ч�н жа-
гымдуу шарт т�з�п бер��гө аракет кылышы керек. Мамлекеттик 
колдоо тутумуна каржылык колдоо да камтылышы керек. ЖКУ-
лардын ишмердиги киреше табууга �мес, негизинен коомдук кыз-
мат көрсөт��гө жана ыкты�рдуулукка байланышкандыктан, алар-
дын акча иштеп табуу м�мк�нч�л�г� укуктук жактан чектелген. 
Андыктан мамлекетте �ч�нч� секторду (т�здөн т�з же кыйыр) 
каржылоо тутуму болушу керек. Экинчи жагынан алганда, ЖКУ 
калктын кеңири катмарларына кызмат көрсөтөт, ошондуктан кал-
ктын кайсы бир жолдор менен �ч�нч� секторду колдоо тутумуна 
тартылышы жана кайсы ЖКУ канчалык өлчөмдө каржылык колдоо 
алышы керектигин чечиши өз�нөн өз� т�ш�н�кт��. Муну киреше 
салыгын бөл�шт�р�� тутуму аркылуу камсыз кылууга болорун 
көптөгөн мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөт�п турат. Мисалы, 
Словаки�да, Венгри�да, Литвада, Польшада жана Румыни�да 
(ошондой �ле Борбордук жана Чыгыш Европа өлкөлөр�ндө) ки-
реше салыгынан т�шкөн каражаттардын кандайдыр бир бөл�г�н 
ЖКУлардын пайдасына чегер�� бир нече жылдан бери бул уюм-
дарды колдоонун натыйжалуу ыкмасы болуп келет. Ар жылы 
жеке адамдар өздөр�н�н киреше салыгынын кайсы бир �л�ш�н 
белгил�� юридикалык шарттарга ылайык тандап алынган ЖКУга 
жибер�� м�мк�нч�л�г�нө ��. 

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негизи 

Словаки� Республикасында ЖКУларды мындай колдоо тутумуловаки� Республикасында ЖКУларды мындай колдоо тутумуки� Республикасында ЖКУларды мындай колдоо тутуму Республикасында ЖКУларды мындай колдоо тутумуасында ЖКУларды мындай колдоо тутуму 
2003-жылы «Киреше салыгы жөн�ндө» № 595/2003 мыйзамга кир-№ 595/2003 мыйзамга кир-/2003 мыйзамга кир-2003 мыйзамга кир-мыйзамга кир-
гизилген оңдоолор Словаки�нын жарандарына киреше салыгынын 
1�ын өздөр� тандап алган ЖКУга жибер��гө м�мк�нч�л�к бер-
генден тартып кадимкидей салтка айланды. Андан тышкары, 2004- Андан тышкары, 2004-
жылы юридикалык жактарга да өздөр�н�н корпоративдик киреше 
салыгынын кайсы бир бөл�г�н тандап алынган ЖКУга жибер�� 



52

м�мк�нч�л�г� берилген. Азыркы кезде Словаки� парламенти 
салыктын �л�ш�н 1�дан 2�га көбөйт��гө макул болду.

Словаки�лык салык төлөөч�лөр (жеке адамдар жана юридикалык 
жактар) киреше салыгынын 2�ын өздөр� тандап алган ЖКУга 
жибере алышат. Мындай колдоо алуу �ч�н кайрылууну каалаган 
ЖКУ айрым мыйзам талаптарын («Киреше салыгы жөн�ндө» 
№ 595/2003 мыйзамдын §50 ылайык) аткарууга тийиш: 

♦	ЖКУ айкын белгиленген багыттар (гуманитардык жардам, 
кайрымдуулук, балдарга кам көр��, жаштарга жана спортко 
колдоо көрсөт��, билим бер��, адам укуктарын коргоо, ма-
дани�т, айлана-чөйрөн� коргоо) боюнча кызмат көрсөт�ш� 
керек; 

♦	ЖКУ конкретт�� юридикалык формага �� болушу керек (фонд, 
жарандык ассоциаци�, коомдук пайдалуу кызмат көрсөт��ч� 
кирешесиз уюм, инвестици�лык �мес фонд, Словаки�нын 
Кызыл Крести); 

♦	ЖКУ алуучулардын атайы нотариалдык тизмесинде катта-
лышы керек;

♦	ЖКУ милдетт�� т�рдө камсыздандыруудан төлөмдөрд� ал-
байт. 

Ошондой �ле �ле салык төлөөч�лөр административдик жана 
техникалык м�нөздөг� айрым бөтөнчө юридикалык шарттарды 
аткарууга тийиш. Акырында, салыктан бөл�п бер�� жол-жобосу 
өтө жөнөкөй – Словаки�нын аймактык салык кеңселери бөл�нгөн 
каржыларды жарандар тандап алган ар бир ЖКУлардын банк �себи-
не которуп турат. 

Словаки�нын ЖКУларды каржылоо тутумунда салык төлөөч�н�н 
киреше салыгынын 2�ын бөл�п бер�� укугу абдан маанил�� жана 
пайдалуу. Анткени бул словаки�лык ЖКУ каражаттын бирден-бир 
ишенимд�� булагы болуп саналат. Бул каражаттар ЖКУлардын 
ишмердигин улантышына жана кеңейтишине мыйзамдуу анык 
м�мк�нч�л�к берет. 2008-жылы словаки�лык салык төлөөч�лөр 
өздөр� тандап алган ЖКУларга 44 851 390 евро бөл�п беришкен, му-
рунку жылы (2007) бул сумма 42 125 074 еврону т�згөн. Ошентип 
2008-жылы өс�ш 2 726 316 еврону т�згөн.  

Экинчи жагынан алганда, каражат бөл��н�н бул тутуму коом-
дун маанил�� демократи�лык �лементи – т�здөн т�з демократи�-
нын мыйзамдуу куралы болуп саналат. Бул тутумдун жардамы ме-
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нен салык төлөөч�лөр бул каражаттарды кайсы коммерци�лык �мес 
субъектилер кандайча колдонууга тийиш �кендигин т�здөн т�з чече 
алышат. 

Мындай практика айрым Ази� өлкөлөр�ндө (мисалы, Япони� 
менен Монголи�да) да бар, бирок Борбордук Ази� өлкөлөр�ндө азы-
рынча такыр тааныла �лек. КР ЖКнын өк�лдөр� Словаки�га болгон 
окуу сапарынын ж�р�ш�ндө Кыргыз Республикасы Борбордук Ази� 
аймагында бул каржылык-укуктук ыкманы биринчи болуп колдоно 
баштаса болорун белгилешти. 

Нускамалар 

Кыргызстанда азырынча жарандык коомду каржылык колдоонун 
мындай тутуму жок. Мындай тутумду т�з�� �ч�н төмөнк� кадамдар-
ды жасоо зарыл:
1. Мындай ыкманын өлкөдөг� �кономикалык жана бюджеттикМындай ыкманын өлкөдөг� �кономикалык жана бюджеттик 

кырдаалга тийгиз��ч� каржылык таасирин терең талдоо ке-
рек. 

2. Мындай тутумду киргиз��н�н негизги принциптерин (кМындай тутумду киргиз��н�н негизги принциптерин (киреше 
салыгынын бөл�н�п бериле турган �л�ш�н�н ченемин, аталган 
салыкты чегер��гө укуктуу салык төлөөч�лөрд�н тобун, каржы-
лык алуусу м�мк�н болгондордун тизмесине кир��ч� ЖКУлар-
дын тобун ж. у. с.) аныктоо керек.

3. Бул ыкманы колдонууга киргиз��н�н тутумду башкарууга байла-Бул ыкманы колдонууга киргиз��н�н тутумду башкарууга байла-
нышкан техникалык м�мк�нч�л�ктөр�н (салык кеңселериндеги 
кызматчылардын санын ж.б.) изилдөө керек. 

4. Жаңы укуктук ыкманы жайылтууга негиз боло турганЖаңы укуктук ыкманы жайылтууга негиз боло турган 
т�зөт��лөрд� иштеп чыгып, тийишт�� мыйзам ченемдерине 
(КРнын Салык кодексине жана башка мыйзамдарга) киргиз��.. 
Оңдоолор юридикалык жактарга жана жеке адамдарга киреше 
салыгынын 1�ын ыкты�рдуу т�рдө тандап алган ЖКУга чегер�� 
укугун камсыз кылышы керек. Ошондой �ле Салык кодексинде 
жарандардын киреше салыгынын 1�ын алууга талапкер болууну 
каалаган ЖКУлардын укугун аныктоочу атайын пункттар болушу 
керек..

5. Акча каражаттарын тийишт�� ЖКУларга которууну жөнгө салу-Акча каражаттарын тийишт�� ЖКУларга которууну жөнгө салу-
учу башкаруу тутумун т�з�� керек.
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6. Акча каражаттарын которуу процессинин ачык-айкын жана такАкча каражаттарын которуу процессинин ачык-айкын жана так 
болушун камсыз кылуу керек (салык кызматкерлерин да�рдоо ж. 
у.с.).

7. Маалымат жана билим бер�� иш-чараларын өткөр�� керек.Маалымат жана билим бер�� иш-чараларын өткөр�� керек. 
Мында калк �ч�нч� сектордун �ксперттери менен биргеликте 
жаңы тутумдун максаты жөн�ндө маалымат алып, ошондой �ле 
сунушталган мыйзам долбоорун талкуулоого жана өз сунушта-
рын киргиз��гө м�мк�нч�л�к алышат. 

6.2. Бардык жергиликтүү бийлик органдарын (муниципали-
теттерди) КРнын ченемдик укуктук актыларынын жыйнакта-
ры менен акысыз камсыз кылуу

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негиздери

Словаки� Республикасынын ченемдик укуктук актылар жыйнагы 
ченемдик милдетт�� т�рдө аткарылышы керек болгон укуктук акты-
лардын расмий булагы болуп саналат. Анда кабыл алынган консти-
туци�лык мыйзамдар, өкмөтт�н токтомдору, мамлекеттик органдар-
дын буйруктары жана токтомдору, Конституци�лык соттун айрым 
чечимдери, референдум аркылуу кабыл алынган сунуштар, ошондой 
�ле �л аралык келишимдердин тексттери камтылган.

Басылып чыккан бардык ченемдик укуктук актылар ар бири жаран-
га белгил�� болушу керек. Ар бир жаран ченемдик укуктук актылар-
дын жыйнагын коомдук веб-сайт аркылуу таба алат. Мындан тышкары, 
мыйзамга ылайык (№ 1.2003 «Словаки� Республикасынын ченемдик 
укуктук актылар жыйнагы жөн�ндө» мыйзамы), бул жыйнактын ар бир 
бөл�г�н�н көч�рмөс� бардык жергиликт�� бийлик органдарына (му-
ниципалитеттерине) акысыз берилет. Муниципалитет ар бир жарандын 
аталган көч�рмөн� пайдалануу м�мк�нч�л�г�н камсыздоого тийиш. 

Нускамалар 

Ченемдик укуктук актылардын жыйнактарынын нускаларын 
жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарына таратуу аркылуу 
жарандарга мыйзамдардын мазмундары менен �ркин таанышуу 
�ч�н м�мк�нч�л�г�н бер�� керек.
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6.3. Кыргызстанда басылып чыгуучу бардык эксперттик ма-
териалдардын парламент китепканасына милдеттүү түрдө ке-
лип түшүшү

Словакиянын ийгиликтүү тажрыйбасы жана укуктук  
негизи

Словаки� парламентинин 1991-жылдан бери иштеп келе жаткан 
китепканасы парламенттик институттун бөтөнчө бөл�м� (депар-
таменти) болуп �септелет. Бул коомдук китепкана �мес. Ал парла-
мент м�чөлөр�нө, парламенттин кеңсе кызматкерлерине, ошондой 
�ле тандалган кардарларга (мисалы, мамлекеттик органдарга) гана 
кызмат көрсөтөт. Китепкана Словаки�нын алдыңкы китепканала-
ры жана маалымат бер��ч� мекемелери менен, ошондой �ле ЕСтин 
мекемелери жана башка чет �лдик парламент китепканалары менен 
кызматташат. Бул китепкана 1992-жылдан бери Китепкана ассоци-
аци�ларынын �л аралык федераци�сынын м�чөс� болуп саналат. 
Анын фондунда укук, са�сат, парламентаризм, статистика, �кономи-
ка, маалымат технологи�лары, социалдык илимдер ж.б. тармактар 
боюнча 55 000 нуска басылма бар. Китепкананын ��лигинде парла-
менттик материалдар менен мыйзам жыйнактарынын адистешти-
рилген фонду бар, ал Словаки�да басылып чыгуучу бардык мате-
риалдардын көч�рмөс�н алууга укуктуу (№. 212Ө1997 «Мезгилдик 
�мес басылмалар менен чыгарылыштардын милдетт�� көч�рмөлөр� 
жөн�ндө» мыйзамына ылайык). Парламенттик китепканынын жур-
налдык фонду 1 000ден ашуун аталыштагы ички мезгилдик жана 50 
аталыштагы чет �лдик басылмаларды камтыйт. CD-rom-дордогу ма-CD-rom-дордогу ма--rom-дордогу ма-rom-дордогу ма--дордогу ма-
алымат базасы да китепкана фондунун бир бөл�г�н т�зөт. 

Словаки� парламентинин китепканасынын практикалык таж-
рыйбасы анын депутаттар менен мыйзам чыгаруу чөйрөс�н�н адис 
кызматкерлери �ч�н маанил��л�г�н ырастайт. Д�йнөн�н бардык 
парламенттеринде чечим кабыл алуу процесси жетишт�� сандагы 
маалыматка негизделиши керек. Ар бир мамлекетте басылып чыгу-
учу китептер анын ички турмушун, олуттуу маселелерин жана же-
тишкендиктерин, анда ж�рг�з�л�п жаткан илимий изилдөөлөрд� же 
башка мамлекеттердин тажрыйбаларын чагылдырат. Парламенттик 
сапаттуу китепкананын болушу – парламентчилерди зарыл маалы-
маттар менен камсыз кылуу шарттарынын бири.
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Нускамалар 

Кыргызстанда басылуучу �ксперттик китептин, отчеттун же баш-
ка басылманын бир көч�рмөс�н Жогорку Кеңештин китепканасына 
милдетт�� т�рдө бер�� керек. 

7. К�РУТУНДУ

Кыргыз Республикасынын Конституци�сында өлкөн� 
өн�кт�р��н�н негизги багыттары жана максаттары бекитилген. 
Аларга жетиш�� жана конституци�лык м�дөөлөрд� ж�зөгө ашыруу 
�ч�н ар т�рд�� ченемдик укуктук актылар иштелип чыгып, кабыл 
алынууда. Ошондой �ле өлкөн�н Негизги мыйзамында жарандар-
га мамлекетти башкарууга т�здөн т�з жана кыйыр катышуу укугу 
кепилденген. Бирок мамлекет менен жарандардын иштеш��с�н�н 
азыркы форматтары натыйжалуу кызматташтыкты камсыз кылбайт 
да, мунун айынан кабыл алынуучу чечимдердин сапатын жогорула-
тууга өбөлгө т�з�лбөйт.

Эгер өлкөн�н Конституци�сын мамлекеттик т�з�л�шт�н жана 
өн�г��н�н стратеги�сы болсо, бийлик тарабынан кабыл алынып 
жаткан ченемдик укуктук актылар стратеги�ны жана коюлган мил-
деттемелерди ишке ашыруунун тактикасы болуп саналат. 

Кабыл алынуучу ченемдик укуктук актылардын негизи болуучу 
иштелип чыгып жаткан чечимдердин рационалдуулугу жана ыраат-
туулугу чечимдерди иштеп чыгуучулар менен демилгечилердин гана 
�мес, кызыкчылыктарына бул чечимдер таасир тийгизе турган жак-
тардын да кесипкөйл�г�нө болот. Ар т�рд�� чөйрөлөрдө иштесе да, 
ченемдик укуктук актыны бирдей колдоно турган иш билги адистер-
ди бириктир�� өлкөн�н чыныгы шарттарына жана анын жаранда-
рынын м�дөөлөр�нө шайкеш кел��ч� чечимдерди иштеп чыгуунун 
өз�нчө бир жолу болуп саналат.

Көптөгөн өлкөлөр ушул жолду тандап, б�т�ндөй мамлекеттин 
да, жеке жарандардын да турмушу менен ишмердигинин ар т�рд�� 
чөйрөлөр�ндө алгылыктуу натыйжаларга жетишти. Мамлекет ме-
нен жарандардын кызматташуусу боюнча топтолгон тажрыйбаларды 
окуп-�йрөн��, ошондой �ле аларды Кыргыз Республикасынын шарт-
тарына ылайыкташтыруу мамлекеттин өз жарандарына конституци�-
лык кепилдиктерди камсыз кылуу жолдорунун бири болуп саналат.
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Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жарандарды че-
немдик укуктук актылардын долбоорлорун кароого катыштыруу 
м�мк�нч�л�г� каралган. Ченемдик укуктук актылардын долбоор-
лорун баштапкы �кспертизадан парламенттик жана коомдук угуу 
форматында өткөр�лөт. Жарандардын ченемдик укуктук актыларды 
т�з��гө андан аркы т�здөн т�з катышуусу КРнын «Кыргыз Респуб-
ликасынын ченемдик укуктук актылары жөн�ндө» мыйзамында бе-
китилген. 

Алсак, мыйзамда «жарандардын конституци�лык укуктарын, 
�ркиндиктерин жана милдеттерин камсыз кылуу; коомдук бирик-
мелердин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын укуктук статусу; 
мамлекеттик бюджет, салык тутуму; �кологи�лык коопсуздук; укук 
бузууларга каршы к�рөш; ишкердик аракеттерди мамлекеттик жөнгө 
салуунун жаңы т�рлөр�н киргиз�� маселелери боюнча мыйзам 
долбоорлору илимий, укуктук жана башка адистештирилген (долбо-
ордун профилине жараша) �кспертизадан өткөр�л�ш� керек» деп 
жазылган. Ошондой �ле мыйзам «Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Кеңешинин кароосуна киргизилген жана көз крандысыз илимий 
�кспертизага берилген мыйзам долбоорлору мыйзам чыгаруу орга-
нынын отурумунда �ксперттин б�т�м� болгон учурда каралат» деген 
ченемди бекиткен. 

Экспертизанын стандарттары иштелип чыгып, КРнын Жогорку 
Кеңешинин 2008-жыл, 18-�нвардагы «Кыргыз Республикасынын 
Жогорку кеңешинде мыйзам долбоорлоруна �кспертизалардын ай-
рым адистештирилген т�рлөр�н ж�рг�з�� боюнча Стандарттарды 
бекит�� жөн�ндө» №75-IV токтому менен бекитилген. Атап ай-
тканда, токтомдо: «Мыйзам чыгаруу демилгесин көтөр��ч� субъ-
ектилер мыйзам долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешине жибер��дө Стандарттын талаптарын катуу сакташы ке-
рек» деген көрсөтмө берилген.

Ошентип, өлкөдө конституци�лык кепилдиктерди ишке ашы-
руу максатында мамлекеттик органдар менен жарандык коомдун 
ийгиликт�� жана натыйжалуу кызматташуусу �ч�н укуктук база 
бар. Бекитилген мыйзам ченемдерин мамлекет менен жарандардын 
кызматташуу практикасына киргиз��, бул чөйрөдө ийгиликтерге 
жетиш�� �ч�н өз ара пикир алмашуунун жана сунуш айтуунун кый-
ла ийкемд�� ыкмалары менен жол-жоболору болушу керек.
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8. НУСКАМАЛАРДЫН �Ы�ЫНДЫ  
ТАБЛИ�АСЫ 

Төмөндөг� таблицада ушул отчетто берилген бардык нускамалар, 
аларды карап чыгып �ске алышы �ч�н мамлекеттик бийлик жана 
башкаруунун кайсы органдарына сунушталаарын көрсөт�� менен 
берилген.

Нускамалардын биринчи тобу: 
«Мыйзам �аратуу �роцессинде Кыргыз  

Рес�убликасынын �огорку Кеңе��инин, өкмөтүнүн, 
министрликтеринин �ана ведомстволорунун �арандык 

коом уюмдары менен кызматта��уусун �ак��ыртуу»

№№ Нускама
Кимге  

сунушталган

Мыйзам �аратуу �роцессинде коомчулуктун маалымат алуу 
мүмкүнчүлгүн Интернет-�орталдары аркылуу камсыз кылуу

1.

КРнын «Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин Регламенти жөн�ндө» мыйзамын 
жаңы берене менен толуктап, аны төмөнк�дөй 
редакци�да бер�� керек: «Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кеңешинин аппараты 
кабыл алынган мыйзамдардын тексттерин, 
пленардык отурумдардын жана комитеттер-
дин отурумдарынын к�н тартибин, ошондой 
�ле бир айлык календарлык пландардын �лге 
жеткиликт��л�г�н бул документтердин �лек-
трондук варианттарын парламенттин расмий 
сайтында жайгаштыруу аркылуу камсыз кы-
лат».

КРнын Жогорку 
Кеңеши
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2.

Материалдарды Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин расмий сайтында жайга-
штыруунун конкретт�� мөөнөттөр�н бекит�� 
керек. Төмөнк� мөөнөттөрд� бекит�� сунуш 
кылынат: 
♦	 Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешине келип түшүүчү бардык мыйзам 
долбоорлорун аларды коштоочу материал-
дар менен бирге жайгаштырууга 3 (үч) иш 
күнү; 

♦	 Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинде кабыл алынган жана Кыргыз 
Республикасынын Президентине жибе-
рилген мыйзамдардын тексттерин жайга-
штырууга 5 (беш) иш күнү; 

♦	 четке кагылган мыйзам долбоорлору 
жөнүндө маалыматты жайгаштырууга 3 
(үч) иш күнү; 

♦	 комитеттердин отурумдарынын жана пле-
нардык отурумдун күн тартибине кирги-
зилген маселелер тизмесин жайгаштыруу-
га календарлык жума башталганга чейин 3 
(үч) иш күнү. 

Жогорку Кенеш

3.

КРнын «Ченемдик укуктук ченемдик акты-
лары жөн�ндө» мыйзамында коомдук талку-
унун предметине тиешел�� документтерди 
(негиздеме-маалымкат, �кспертизалардын 
б�т�мдөр�, коомдук талкуулардын натыйжа-
лары ж.б.) мыйзам чыгаруучу органдын рас-
мий сайтында (сайты бар болсо) милдетт�� 
т�рдө жайгаштыруу жолу менен жалпыга ма-
алымдоо мөөнөттөр�н бекит�� керек.

Жогорку Кеңеш
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Ченемдик укуктук актылардын биргелештирилген мамлекеттик 
порталын түзүү

4.

Кабыл алынган бардык мыйзамдардын текст-
терин, ошондой �ле бардык мыйзам долбоор-
лорунун тексттерин өз�нө камтыган расмий 
маалыматтык укуктук Интернет порталын 
т�з�� керек. Бул мыйзам долбоорлору иште-
лип чыга баштагандан тартып аларды талку-
уга коомчулуктун катышуу м�мк�нч�л�г�н 
берет. 

КРнын 
Өкмөт�н�н 
аппараты

КРнын  
Транспорт жана 
катнаш  
министрлиги 

КРнын  
Адилет  
министрлиги 

5.

Коомчулукту ар бир мыйзам долбоору боюн-
ча ой-пикирлерин портал аркылуу жибер�� 
м�мк�нч�л�г� менен камсыздоо керек. Бул 
жарандарга маалымат алуу жана мамлекетти 
башкарууга катышуу укуктарын ишке ашы-
руу м�мк�нч�л�г�н берет. 

Өкмөтт�к аппа-
раты

Транспорт жана 
катнаш  
министрлиги

Адилет  
министрлиги 

6.
Долбоордун авторуна келип т�шкөн ой-
пикирлерге веб-сайт аркылуу жооп бер�� 
м�мк�нч�л�г�н камсыздоо. 

Өкмөтт�н  
аппараты

Транспорт жана 
катнаш  
министрлиги 

Адилет  
министрлиги
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7.
Мыйзамдар менен мыйзам долбоорлорунун 
болгон �лектрондук базаларын мамлекеттик 
�лектрондук бир тутумга бириктир��. 

Өкмөтт�н  
аппараты 

Адилет  
министрлиги

Жогорку  
Кеңештин  
аппараты 

8.
Мыйзамдарга тийешел�� актылардын текст-
терин министрликтер менен мамлекеттик ор-
гандардын веб-сайттарында жайгаштыруу. 

Өкмөтт�н  
аппараты  

Адилет  
министрлиги  

Борбордук мамлекеттик кеңе�� берүүчү органды түзүү

9.

Мыйзам чыгаруу процессинде жарандардын 
кызыкчылыктарын жактоочу жана мый-
зам жаратуу процессинде болгон т�рд�� 
кеңештер менен т�здөн т�з кызматташа тур-
ган кеңеш бер��ч� органды т�з��. 

Президенттик 
институт 

Өкмөтт�н  
аппараты 

�КУ менен мамлекеттик ба��каруунун борбордук органдары менен 
үзгүлтүксүз байланы�� �үргүзүү

10.
Өкмөтт�н же башка мамлекеттик органдын 
алкагында ЖКУ менен иштөө боюнча атайын 
координаци�лык кеңсе т�з��. 

Өкмөтт�н  
аппараты 

11.

Катнаш жолунун тандап алынган т�р�нө 
(уюштуруучулук т�з�м�нө, м�чөл�г�нө, кат-
наш ыкмалары ж. у. с.) жараша кызматташуу-
нун жол-жоболорун иштеп чыгуу 

Өкмөтт�н  
аппараты 
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12.
Катнаш жолдорун тандоо критерийлерин 
иштеп чыгуу. 

Өкмөтт�н  
аппараты

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты 

13.
Катышуучу тараптардын өк�лдөр�н катнаш 
жолунун тандап алынган т�р�нө жараша 
аныктоо. 

Өкмөтт�н  
аппараты

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты 

ЖКУ

14.

Баарлашуучу тараптар ортосундагы карама-
каршылыктарды жана келишпестиктерди 
жоюу �ч�н к�ндөл�к катнаш жол-жоболорун 
иштеп чыгуу.

Өкмөтт�н  
аппараты

Жогорку 
Кеңештин аппа-
раты 

ЖКУ

�арандарга мыйзам долбоорун даярдоону �е кароону  
токтотуу суну��у менен мыйзам чыгаруучу субъектилерге кайры-

луу укугун берүү.

15.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин регламенти жөн�ндө» мыйзамга 
жарандардын мыйзам долбоорун да�рдоону 
же кароону токтотуу жөн�ндө жамааттык 
арыз бер�� м�мк�нч�л�г� тууралуу ченемди 
киргиз��.

Жогорку Кеңеш 
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16.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шине 10 000 жарандын колу коюлган кайры-
луусу келип т�шкөндө, аны профилдик коми-
тет карай тургандыгын бекит��.

Жогорку Кеңеш 

17.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шине кайрылууга 30 000 кол коюлган учур-
да, жамаатык кайрылууга кол койгон жаран-
дардан келип т�шкөн сунуштарды кошумча 
иликтөө �ч�н мыйзам долбоорун кароону 
кийинкиге жылдыра тургандыгын белгилөө 
керек. Маселени кошумча карап чыккандан 
кийин профилдик комитет 30 000 жаран бил-
дирген сунуштарды �ске алуу менен мыйзам 
долбоорун кайра кароо же мыйзам долбоорун 
өзгөрт��с�з калтыруу жөн�ндө өз б�т�м�н 
чыгарат. 

Жогорку Кеңеш 

Коомчулуктун ченемдик актылардын долбоорлоруна  
экс�ертиза �үргүзүүгө каты��уусу.

18.

Ченемдик укуктук актылардын долбоорло-
руна �кспертиза ж�рг�з�� �ч�н �ксперттерди 
тандоо жол-жоболорун жана критерийлерин 
иштеп чыгып, колдонууга киргиз��. 

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты  

Өкмөттүн  
аппараты  

19.
Эксперттердин маалымат базасын т�з�п, 
КРнын Жогорку Кеңешинин сайтында жай-
гаштыруу.

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты  
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20.

КРнын Жогорку Кеңешинин веб-сайтынын 
мыйзам долбоорлору жөн�ндө бөл�м�ндө 
мыйзам долбооруна ж�рг�з�лгөн адистеш-
тирилген �кспертиза жөн�ндө маалыматты 
жайгаштыруу. 

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты  

21.

Адилет министрлигинин алдында КРнын 
өкмөт�н�н алдындагы Мыйзам жаратуу 
иштеринин борборунун негизинде Эксперти-
за институтун т�з��. 

Адилет  
министрлиги  

22.

Мыйзам долбоорлорун КР ЖКнын кароосуна 
киргизер алдында Адилет министрлигинде 
илимий, укуктук жана башка адистештири-
лген �кспертизалардан өткөр��. 

Адилет  
министрлиги 
 
Өкмөт  

23.

Иштелип чыгып жаткан мыйзам долбоорло-
руна карата КР ЖКда коррупци�га каршы, 
гендерлик, укук коргоочу, �кологи�лык жана 
башка �кспертизаларды ж�рг�з��. 

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты 

24.

ЖКнын аппаратынын, министрликтер менен 
ведомстволордун, ошондой �ле жарандык 
коом уюмдарынын кызматкерлерин адисте-
штирилген �кспертизаларды өткөр�� ыкма-
ларына окутуу.

Өкмөтт�н  
аппараты 

Жогорку 
Кеңештин  
аппараты 

25.

Мамлекеттик т�з�мдөрд�н бюджетин калып-
тандырууда �кспертизаларды ж�рг�з�� �ч�н 
сырткы �ксперттерди (конкурс негизинде) 
тартуу �ч�н чыгымдарды кароо.

КРнын Каржы 
Министрлиги 
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Аткаруучу бийликтин мыйзам чыгаруу и��мердигинин �үрү��үндө 
коомдук талкууларды өткөрүү.

26.
Коомдук талкуулар учурунда угууну өткөр�� 
м�мк�нч�л�г�н кароо 

Адилет  
министрлиги  

27.

Жарандардан 500 адамдын колу коюлган 
билдир�� келип т�шкөн учурда милдетт�� 
т�рдө коомдук талкууларды өткөр�� деми-
лгесин көтөр�� м�мк�нч�л�г�н кароо. 

Жогорку Кеңеш 

Өкмөт 

28.
Сунуштарды жазуу ж�з�ндө бер��н�н өкмөт 
тарабынан бекитиле турган форматын иштеп 
чыгуу. 

Жогорку Кеңеш  

29.

Угууларда талкууланышы пландалып жаткан 
маселелер боюнча материалдарды жары-
�лоо мөөнөттөр�н, ошондой �ле сунуштар-
ды киргиз��н�н жана угууга катышууга ча-
кыруу жөн�ндө билдир��н�н мөөнөттөр�н 
бекит��. 

Жогорку Кеңеш 

30.

Ченемдик укуктук актынын долбоорун толу-
ктап иштеп чыгууда жарандык коом уюмда-
рынан келген сунуштарды пайдалануу кри-
терийлерин иштеп чыгуу жана пайдаланууга 
киргиз��. 

Жогорку Кеңеш 
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Кыргыз Рес�убликасынын �огорку Кеңе��инде  
�арламенттик угууну өткөрүү �ана мыйзам чыгаруу  
�роцессине коомчулуктун каты��уу мүмкүнчүлүгүн  

камсыз кылуу.

31.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин регламенти жөн�ндө» мыйзамынын 
80-беренесинде «Жогорку Кеңештин кароо-
сундагы маселелер боюнча комитеттери жана 
убактылуу комисси�лары, ошондой �ле депу-
таттык фракци�лары» деген сөздөрдөн кийин 
«жана жарандык коомдор менен алардын би-
рикмелери (�гер демилгеге 500дөн кем �мес 
адам кол койгон болсо)» деп кошуп, андан 
ары текст боюнча улантуу керек. 

Жогорку Кеңеш  

32.

80-беренесинде «Парламенттик угуу зарыл-
дыгына жараша өткөр�лөт» деген сөздөрдөн 
кийин «Жарандардын конституци�лык укук-
тарына, �ркиндиктерине; коомдук бирик-
мелердин, жалпыга маалымдоо каражатта-
рынын укуктук статустарына; мамлекеттик 
бюджетке, салык тутумуна; �кологи�лык ко-
опсуздукка; укук бузууларга каршы к�рөшкө; 
ишкердик аракеттерин мамлекеттик жөнгө 
салуунун жаңы т�рлөр�н киргиз��гө бай-
ланышкан суроолор боюнча угуу дайыма 
өткөр�лөт.
Коомчулуктун чечимдерди кабыл алуу про-
цессине катышуу мүмкүнчүлүгүн жогору-
латуу максатында Жогорку Кеңеш жер-жер-
лерге барып угууну да уюштура алат» деген 
сөздөрдү кошуу керек.

Жогорку Кеңеш  
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Парламенттик угууну өткөрүү мөөнөттөрү жана ага  
чакыруунун принциптери

33.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин регламенти жөн�ндө» мыйзамынын 
82-стать�сын төмөнк� редакци�да бер��: 
«Парламенттик угуу Жогорку Кеңештин 
комитеттери, убактылуу комисси�лары 
жана депутаттык фракци�лары тарабынан 
өткөр�лөт.
Угуунун катышуучулары кызыккандыгын 
билдиргенине жана талкууланып жаткан ма-
селе боюнча талаптагыдай жол-жобо менен 
берилген сунушу (сунуштары) бар �кендигине 
карай тандалат. Катышуучулардын саны тал-
куу залындагы бош орундардын бар-жогуна 
жараша гана чектелиши керек. Эгер каало-
очулардын саны бош орундардан көп болсо, 
анда талкууга катышуу �ч�н тийишт�� маселе 
боюнча жарандарды жана алардын бирикме-
лерин өз ара макулдашылган сунуштарынын 
болушуна карай иргеп алып чакыруу зарыл 
(артыкчылык жеке адамдар �мес, уюмдардын 
топтору тарабынан да�рдалган сунуштарга 
ыйгарылышы керек).
Угууга катышууну каалоочулар талкууланып 
жаткан маселе боюнча өз сунуштарын Жо-
горку Кеңештин токтому менен бекитил��ч� 
форматтарга ылайык билдир��гө тийиш. 
Белгиленген форматка сыйбаган сунуштар 
каралбайт. Андан тышкары, угууну уюшту-
руучулар кызыкдар мамлекеттик ведомство-
лордун, ЖМКнын өк�лдөр�н жана башка 
адамдарды чакырат. 
Угуу жөн�ндө белгиленген убакыттан 20 
к�ндөн кеч �мес мөөнөттө жалпыга маалым-

Жогорку 
Кеңеш  
Өкмөт  
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доо каражаттарында же Жогорку Кеңештин 
расмий сайтында жары�ланат. Талкуулану-
учу маселенин материалдары парламенттин 
расмий сайтында талкуу датасынан 20 к�н 
өтө �лекте жайгаштырылышы керек.
Жарандар жана алардын бирикмелери угуу 
өтө турган датадан 10 к�н калгандан кечиктир 
бестен өздөр�н�н катышууга кызыккандыгын 
жазуу ж�з�ндө билдирип, талкуулануучу ма-
селе боюнча өз сунуштарын талаптагыдай 
жол-жобо менен бериши керек. Жогорку 
Кеңештин угуу демилгесин көтөр�п жаткан 
комитети, убактылуу комисси�сы же депутат-
тык фракци�сы угуу болгонго 5 к�н калган 
мөөнөттөн кечиктирбестен угууга катышууга 
кызыккан тарапка анын билдир��с�н�н ста-
тусу жөн�ндө кабарлашы керек». 

Коомчулуктун суну��тарын эске алуу

34.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин регламенти жөн�ндө» мыйзамынын 
88-беренесин төмөнк� редакци�да бер�� 
керек: «Парламенттик угууга келип т�шкөн 
жана билдирилген сунуштар �ске алынат. 
Биротоло чечимди Жогорку кеңештин ыйга-
рымдуу органдары (комитеттери, комисси�-
лары, депутаттык фракци�лары) чыгарат. Ти-
гил же бул сунуш четке кагылган (же толук 
�мес кабыл алынган) учурда, сунушту иштеп 
чыккандарга мунун ж�йөс�н т�ш�нд�ргөн 
жазуу ж�з�ндөг� жооп жиберилет».

Жогорку Кеңеш  

Өкмөт 
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Кыргыз Рес�убликасынын �огорку Кеңе��инин отурумундагы 
угуунун �ыйынтыктарын талкуулоо

35.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин регламенти жөн�ндө» мыйзамы-
нын 92-беренесинде: «6) каржылык-�кономи-
калык негиздөөлөр (ишке ашырылышы �ч�н 
кошумча материалдык жана башка чыгымдар 
талап кылынуучу мыйзам долбоору киргизи-
лген учурда)» деген сөздөрдөн кийин «;» бел-
гилерин коюп, андан ары: «7) талкууланып 
жаткан мыйзам долбоору боюнча өткөр�лгөн 
(�гер өткөр�лгөн болсо) парламенттик угуу 
жөн�ндө кандай сунуштар киргизилгендиги 
жана алардын кайсылары �ске алынганын же 
�ске алынбаганы көрсөт�лгөн маалым кат» 
деген сөздөрд� кошумчалоо керек.

Жогорку Кеңеш 

Кыргыз Рес�убликасынын �огорку Кеңе��инин и��индеги  
�арламентик �ол-�оболордун сакталы��ына карата  

коомдук көзөмөл

36.

Жогорку Кеңештин депутаттарынын 
жана кызмат адамдарынын (төраганын, 
анын орун басарларынын, комитеттердин 
төрагаларынын жана алардын орун басарла-
рынын) ченемдик укуктук актыларда карал-
ган жол-жоболорду сактоо боюнча жоопкер-
чилигин айкын белгилөө керек. 

Жогорку Кеңеш 

37.

Депутаттардын жана жооптуу кызмат адам-
дары (төрага, анын орун басарлары, коми-
теттердин төрагалары жана алардын орун 
басарлары) парламенттик жол-жоболорду 
сактаган/сактабаган учурдагы иштеш�� тар-
тибин тактоо керек.

Жогорку Кеңеш 
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38.

Парламенттик жол-жоболор сакталбай жат-
кандыгы тууралуу 100дөн кем �мес жаран-
дын колу коюлган жана тийишт�� ж�йөлөр 
менен бекемделген арыз боюнча ыйгарым-
дуу тарап ченем т�з�� процессин токтотуп, 
документти толуктап иштөө �ч�н кайтарып 
бер��гө милдетт�� �кендиги жөн�ндөг� че-
немди киргиз�� керек.

Жогорку Кеңеш 

39.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңе-
шинин көзөмөлдөө милдеттерин аткаруу тар-
тиби жөн�ндө» мыйзамынын 2-беренесинде 
«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 
тарабынан анын карамагындагы маселелери 
боюнча токтом т�р�ндө кабыл алынган че-
чимдердин аткарылышына көзөмөл аталган 
чечимде көрсөт�лгөн мөөнөттөн �рте �мес 
убакытта ж�рг�з�лөт» деген с�йлөмдө «�рте 
�мес» деген сөздөрд� «кеч �мес»деген сөздөр 
менен алмаштыруу керек. 

Жогорку Кеңеш 

Нускамалардын экинчи тобу: 
«Коомдук уюмдардын и��төө ��арттарын �ак��ыртуу �ана укуктук 

маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн �огорулатуу»

№№ Нускамалар Кимге берилген

Кире��е салыгынын 1%ын �арандык коом уюмдарынын  
�айдасына чегерүү.

40.

Киреше салыгынын 1�ын жарандык 
коом уюмдарынын пайдасына чегер��н�н 
өлкөдөг� �кономикалык жана бюджеттик 
кырдаалга тийгиз��ч� каржылык таасирин 
талдоо керек.

Жогорку Кеңеш 
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41.

Киреше салыгынын 1�ын жарандык коом 
уюмдарынын пайдасына чегер��н�н не-
гизги принциптерин (киреше салыгынын 
бөл�н�п бериле турган �л�ш�н�н ченемин, 
аталган салыкты чегер��гө укуктуу салык 
төлөөч�лөрд�н тобун, каржыланышы м�мк�н 
болгондордун тизмесине кир��ч� ЖКУлар 
тобун ж.б.) аныктоо керек. 

Жогорку Кеңеш  

42.

Аталган практиканы ишке ашыруунун ал ту-
тумду башкарууга байланышкан техникалык 
м�мк�нч�л�ктөр�н (салык кеңселериндеги 
кызматкерлердин санын ж.у.с.) изилдөө ке-
рек. 

Жогорку Кеңеш  

43.

Тийишт�� т�зөт��лөрд� иштеп чыгып, 
КРнын Салык кодексине жана башка 
мыйзамдарга киргиз�� керек. Оңдоолор. Оңдоолор 
юридикалык жактарга жана жеке адамдарга 
киреше салыгынын 1�ын өз ыкты�рлары 
менен тандап алган ЖКУга чегер�� укугун 
камсыз кылышы керек. Ошондой �ле Салык 
кодексинде жарандардын киреше салыгы-
нын 1�ын алууга талапкер болууну каалаган 
ЖКУлардын укугун аныктоочу атайын 
пункттар болушу керек. 

Жогорку Кеңеш  

44.
Акча каражаттарын тийишт�� ЖКУга кото-
рууну жөнгө салуу м�мк�нч�л�г�н бер��ч� 
башкаруу тутумун т�з�� керек. 

Мамлекеттик 
салык кызматы

Өкмөтт�н  
аппараты 
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45.
Акча каражаттарын которуу процессинин 
ачык-айкын жана так болуусун камсыздоо (са-
лык кызматынын адистерин да�рдоо ж. у. с.). 

Мамлекеттик 
салык кызматы

Өкмөтт�н  
аппараты 

46.

Киреше салыгынын 1�ын чегер�� тутумун 
маалымат жана билим бер�� иш-чараларын 
ж�рг�з��� аркылуу киргиз��. Бул иш ча-
ралардын ж�р�ш�ндө калк �ч�нч� сектор-
дун �ксперттери менен биргеликте жаңы 
тутумдун максаты жөн�ндө маалымат алат 
да, ошондой �ле сунуш кылынган мыйзам 
долбоорун талкуулоо жана өз сунуштарын 
киргиз�� м�мк�нч�л�г�нө �� болот. 

Мамлекеттик 
салык кызматы

Өкмөтт�н  
аппараты 

�ергиликтүү бийликтин бардык органдарын  
�муници�алитеттерди) КРнын ченемдик укуктук актыларынын 

�ыйнактары менен акысыз камсыз кылуу

47.

Ченемдик укуктук актылар топтомдорунун 
нускаларын жергиликт�� өз алдынча башка-
руу органдарына таратуу аркылуу жарандар-
га мыйзамдардын мазмундары менен �ркин 
таанышуу м�мк�нч�л�г�н бер�� керек.

КРнын Китеп 
палатасы

Жогорку Кеңеш 

Кыргызстанда басылы� чыгуучу бардык экс�ерттик  
материалдардын КРнын �огорку Кеңе��инин ките�канасына 

милдеттүү түрдө кели� тү��үүсү

48.

КРда басылып чыккан �ксперттик китептин, 
башка басылманын бир нускасын милдетт�� 
т�рдө КРнын парламентинин китепканасына 
бер�� керек.

Китеп палатасы 

Жогорку Кеңеш 
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ТИРК�М�Л�Р

1-тиркеме

Словакиянын �арламенттик а��аратын ую��туруу  
та�рыйбасы �ана түзүмү �өнүндө маалымат

Словаки� парламенти Словаки� Республикасынын Улуттук 
кеңешинин (парламентинин) процедуралык �режелери жөн�ндө мый-
замынын (№ 350/1996 жыйн.) негизинде мамлекеттик каражаттардын 
�себинен каржылануучу бюджеттик бирдик катары Канцел�ри�ны 
т�зөт. Канцел�ри� парламенттин жана анын комитеттеринин ишмер-
диги �ч�н зарыл болгон кесиптик, уюштуруучулук жана техникалык 
кызматтарды көрсөтөт. Канцел�ри� башка, атап айтканда, кызмат ма-
милелери, мамлекеттик менчикти жана мамлекеттик каражаттарды 
өз�нчө бюджеттик бирдиктин администратору катары коргоо жана 
башкаруу боюнча ченемдерде бекитилген милдеттерди да аткарат.

Канцел�рины Улуттук кеңештин президенти тарабынан дайын-
далып же четтетил��ч� жана анын карамагында туруучу башчы 
жетектейт. Канцел�ри�нын ар бир кызматкери менен иш келишими 
т�з�лөт. 

Канцел�ри� мамлекеттик, коомдук жана башка органдар менен 
корпораци�лардан улуттук кеңештин жана анын комитеттеринин 
ишмердиги �ч�н зарыл материалдардын, маалыматтардын жана 
т�ш�нд�рмөлөрд�н баарын сурап алууга укуктуу. Бул органдар 
мындай сурамдарды канааттандырууга милдетт��. Концел�ри�нын 
ыйгарымдуу кызматкерлери Улуттук кеңештин же анын комитетте-
ринин отурумдарына катышып, мыйзам долбоорлоруна же башка 
каралып жаткан маселелерге тийишт�� өздөр�н�н б�т�мдөр�н бил-
дире алышат.

Канцел�ри� Улуттук кеңешке жана анын комитеттерине берилген 
бардык материалдарды, басылмаларды жана досьелерди, файлдар-
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ды, канцел�ри�га өз милдеттерин аткаруу �ч�н берилген материал-
дар менен бирге сакталышына жана алар боюнча канцел�ри�лык 
иштердин ж�рг�з�л�ш�нө жооп берет.

Канцел�ри�га бир нече департамент кирет да, алардын ар бирине 
белгил�� милдеттер ж�ктөлгөн.

Парламенттик институт Канцел�ри�нын өзгөчө бөл�г� болуп са-
налат. Анын милдетине Улуттук кеңештин ишмердигине жана анын 
депутаттарына байланышкан маалыматтарды бер�� жана окутуу 
боюнча кызмат көрсөт�� кирет. Парламенттик институт �кономика, 
айлана-чөйрө, социалдык камсыздоо, коопсуздук ж.б. коомдук ма-
анидеги маселелер боюнча иштөөч� адистерден турат.

Парламентте мыйзам жаратуу жол-жобосун мыйзам жагынан 
колдоо �ч�н Мыйзамдар жана укук департаменти т�з�лгөн. Анын 
негизги милдети – мыйзам чыгаруу процессинин башынан а�гына 
чейин, б. а. мыйзам долбоору Улуттук комитетке келип т�шкөндөн 
тартып анын мыйзамдар жыйнагында басылып чыкканына чейин 
депутаттарга кесиптик колдоо көрсөт��. Ошондой �ле бул депар-
тамент Словаки�нын укуктук т�з�л�ш� жана Европалык союз-
дун мыйзамдары жөн�ндө ар т�рд�� маалыматтарды берип ту-
рат. Департамент ар бир мыйзам долбоору жана Улуттук кеңешке 
же Концел�ри�га багытталган бардык укуктук актылар �ч�н 
милдетт�� болгон т�ш�нд�рмөлөр боюнча юридикалык б�т�м 
чыгарып берет. Ошондой �ле ал Конституци�лык сотто каралу-
учу иштерге Улуттук кеңештин көз карашы боюнча б�т�мдөрд�н 
долбоорлорун да�рдайт. Мындан тышкары, ал Конституци�га, 
Улуттук кеңештин жана анын комитеттеринин отурумдарына же 
Словаки�нын ЕШке м�чөл�г�нө тиешел�� учурдагы маселелер-
дин �ст�ндө иштейт. Ошондой �ле департамент Концел�ри�нын 
ички нормативдерине карата өз т�ш�нд�рмөлөр�н берет. Депар-
таменттин штатында 22 кызматкер бар. Алар: департамент баш-
чысы, Словаки�нын укуктук т�з�л�ш� боюнча 13 юридикалык 
кеңешчи, ЕШтин мыйзамдары боюнча 6 юридикалык кеңешчи 
жана �ки катчы. Кеңешчилердин ар бири мыйзамдын белгил�� 
бир багыты боюнча жооп берет да, бул адистеш��гө ылайык мый-
зам долбоорлору бөл�шт�р�лөт. 

Коомдун өк�лдөр� саналган парламентарийлердин колунда ишке 
керект��  �ксперттик маалыматтардын баары �ле боло бербейт. 
Андыктан парламент м�чөлөр�нө бардык актуалдуу маселелерди 
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бил��дө жана ыйгарымдуу тийишт�� милдеттерин толук аткарууда 
жардам бер��ч� жетишт�� сандагы �ксперт жардамчылар керек. 

Парламенттин милдети – өкмөтт� көзөмөлдөө жана сапаттуу мый-
замдарды чыгаруу. Андыктан парламенттин аппараты конкретт�� 
тармактардагы маселелерди мыйзам жаратуу жолу менен чеч�� �ч�н 
ошол тармактар боюнча адистерден турушу керек. Кесипкөй аппарат-
тын бар �кендиги парламенттин сапаттуу жана иш билги чечимдерди 
кабыл ала тургандыгына кепилдиктердин бири болуп саналат.

2-тиркеме

Мамлекет менен �КУлардын үзгүлтүксүз байланы��ын  
камсыз кылуу боюнча Словакия менен Хорватиянын  

та�рыйбасы �өнүндө маалымат

Словакиянын тажрыйбасы 

Словакия Рес�убликасынын Өкмөтүнүн 2007-�ыл, 20-июн-
дагы токтому менен бекитилген Өкмөткө кара��туу Кеңе�� 
�өнүндө �обо 

1-берене
Словаки� өкмөт�нө караштуу Бейөкмөт жана коммерци�лык 

�мес уюмдар боюнча кеңештин (мындар ары – Кеңеш) жобосу 
Кеңештин милдеттерин, анын курамын, ошондой �ле Кеңештин оту-
румдарын өткөр�� принциптерин аныктайт.

2-берене
Кеңеш жалпыга пайдалуу иштер менен, биринчи кезекте гума-

нитардык жана кайрымдуулук чөйрөс�ндөг�, ошондой �ле балдар-
ды жана жаштарды коргоо, спортту өн�кт�р��, билим бер��, сала-
маттык сактоо, мадани�т, адам укуктарын коргоо, айлана-чөйрөн� 
коргоо, аймактык өн�г�� жаатында алектенген бейөкмөт (коммер-
ци�лык �мес) бирикмелердин, фонддордун, кайрымдуулук жана 
гуманитардык ишмердикти өн�кт�р�� боюнча мекемелердин ишин 
колдоо максатында т�з�лгөн Словаки� Республикасынын өкмөт�н�н 
координаци�лоочу жана кеңеш бер��ч� органы болуп саналат.
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3-берене
Кеңе��тин милдеттери

1. Кеңеш өз милдеттерин аткарууда өкмөтт�н ишмердик планына 
туура кел��ч� өз�н�н жеке планын, ошондой �ле Словаки� 
Республикасынын Өкмөт�н�н мыйзам чыгаруу милдеттеринин 
планын жетекчиликке алат жана аларга та�нат.

2. Кеңештин ыйгарым милдеттерине негизинен төмөнк�лөр ки-
рет:

a) бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын ишмердигине кол-бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын ишмердигине кол-
доо көрсөт�� маселелери боюнча өкмөт чечим кабыл алышы 
�ч�н, аталган маселелерге тиешел�� концептуалдуу материал-
дар менен чараларды иштеп чыгуу жана талкуулоо;

b) бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын ишмердигининбейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын ишмердигинин 
шарттарына тиешел�� мыйзам долбоорлоруна карата мамиле-
лерди аныктоо жана мындай мыйзам долбоорлорун иштеп чы-
гуу;

c) коомдук иштерди башкаруунун бардык деңг��лдеринде,коомдук иштерди башкаруунун бардык деңг��лдеринде, 
бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын коомдук ресурс-
тардан пайдалануу м�мк�нч�л�г�н�н критерийлерин аныктоо, 
бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдарга мамлекеттик бюд-
жеттен субсиди� бер�� жана бейөкмөт (коммерци�лык �мес) 
уюмдардын чечим кабыл алуучу жана мониторинг/баалоо 
ж�рг�з��ч� органдарга катышуусу боюнча сунуштарды иштеп 
чыгуу жагынан мамлекет менен бейөкмөт (коммерци�лык �мес) 
уюмдардын ортосундагы кызматташуу программасын иштеп 
чыгууда Словаки� Республикасынын борбордук мамлекет баш-
каруу органдары менен шериктеш��;

d) жалпыга жеткиликт�� маалымат тутумун кеңейт��гөжалпыга жеткиликт�� маалымат тутумун кеңейт��гө 
көмөктөш��. Бул тутумда бейөкмөт коммерци�лык �мес уюм-
дар жөн�ндөг�, ошондой �ле Словаки� Республикасынын 
өкмөт�н�н долбоорлору жана программалары, анын чечимдери 
жана кабыл алынган милдеттенмелери жөн�ндөг� маалымат-
тар топтому бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын жана 
Словаки� Республикасынын (СР) өкмөт�н�н суроо талаптары-
на жараша болот;

e) өзгөчө татаал маселелерди чеч�� боюнча атайын жумушчу топ-өзгөчө татаал маселелерди чеч�� боюнча атайын жумушчу топ-
торду т�з��.
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4-берене
Кеңе��тин курамы

1. Кеңеш төрагадан, төраганын орун басарынан, катчыдан жана 
Кеңештин м�чөлөр�нөн турат.

2. Кеңештин төрагасы болуп СРнын өкмөт�н�н төрагасынын би-
лим, европалык маселелер, адам укуктары жана азчылыктардын 
укуктары боюнча орун басары �септелет.

3. Кеңештин төрага орун басары болуп СРнын Каржы министрли-
гинин мамлекеттик катчысы саналат.

4. Кеңештин төрагасы менен төрага орун басарын СРнын Өкмөт� 
дайындайт жана кызматтан бошотот. Кеңештин катчысын жана 
м�чөлөр�н Кеңештин төрагасы дайындайт жана кызматтан бо-
шотот.

5. Кеңештин катчысы болуп СРнын Өкмөт�н�н Канцел�ри�сынын 
адам укуктары жана азчылыктардын укуктары боюнча сектору-
нун башчысы саналат.

6. Кеңештин м�чөлөр� болуп Словаки� Республикасынын бейөкмөт 
(коммерци�лык �мес) уюмдарынын, министрликтеринин жана 
башка мамлекеттик башкаруу боюнча борбордук органдарынын 
м�чөлөр� саналат.

7. Словаки� Республикасынын �лг�л�� жараны гана Кеңештин 
м�чөс� боло алат.

8. Кеңешке м�чө болуу ардактуу милдет болуп саналат.
9. Отурумда катышпай тургандыгы жөн�ндө м�чө Кеңештин кат-

чысына алдын ала билдирет. Кеңешитн м�чөс�н�н ордунан 
отурумда катышуу укугу ишеним каттын негизинде берилиши 
м�мк�н.

10. Төмөнк� учурларда Кеңешке м�чөл�к токтотулат:
a) м�чөн�н каза болуусу,м�чөн�н каза болуусу,
b) м�чөл�ктөн алуу,м�чөл�ктөн алуу,
c) жазуу ж�з�ндөг� баш тартуу.жазуу ж�з�ндөг� баш тартуу.

�-берене
1. Кеңештин төрагасы:

a) Кеңештин ишмердигин башкарат жана Словаки� Республика-Кеңештин ишмердигин башкарат жана Словаки� Республика-
сынын Өкмөт�н�н алдында Кеңештин ишмердиги �ч�н жооп 
берет;

b) ишмердик планын Кеңештин бекит��с�нө коёт;ишмердик планын Кеңештин бекит��с�нө коёт;
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c) Кеңештин отрумдарын чакырат;Кеңештин отрумдарын чакырат;
d) Словаки� Республикасынын Өкмөт�нө Кеңеш тарабынан жак-Словаки� Республикасынын Өкмөт�нө Кеңеш тарабынан жак-

тырылган демилгел�� сунуштарды жана нускамаларды билди-
рет;

e) Словаки� Республикасынын Өкмөт� менен тизмеде ар бир ысымСловаки� Республикасынын Өкмөт� менен тизмеде ар бир ысым 
боюнча макулдашылгандан кийин Кеңештин төрагасынын орун 
басарын жана м�чөлөр�н дайындайт жана кызматынан алат;

f) Кеңештин катчысын дайындайт жана кызматтан бошотот;Кеңештин катчысын дайындайт жана кызматтан бошотот;
g) т�з�� жөн�ндө Кеңеш чечим кабыл алган атайын топтордунт�з�� жөн�ндө Кеңеш чечим кабыл алган атайын топтордун 

м�чөлөр�н дайындайт;
h) Кеңештин отурумдарына башка мекемелердин өк�лдөр�н ча-Кеңештин отурумдарына башка мекемелердин өк�лдөр�н ча-

кырат;
i) ага Кеңеш тапшырган милдеттерди аткарат.ага Кеңеш тапшырган милдеттерди аткарат.

2. Төраганын орун басары:
a) Кеңештин төрагасы жок учурларда төрага ыйгарган укуктарКеңештин төрагасы жок учурларда төрага ыйгарган укуктар 

менен милдеттердин чегинде анын атынан иш алып барат; 
b) Кеңештин отурумунда добуш бер�� укугу менен катышат.Кеңештин отурумунда добуш бер�� укугу менен катышат.
 3. Кеңештин катчысы:
a) Кеңештин ишмердик планынын долбоорун иштеп чыгат;Кеңештин ишмердик планынын долбоорун иштеп чыгат;
b) Кеңештин отурумдарынын уюштуруучулук жана администра-Кеңештин отурумдарынын уюштуруучулук жана администра-

тивдик да�рдыгын камсыз кылат;
c) Кеңештин отурумуна берил��ч� материалдар боюнча сунушт-Кеңештин отурумуна берил��ч� материалдар боюнча сунушт-

ар менен нускамалардын долбоорун да�рдоо �ч�н администра-
тивдик жактан жооп берет;

d) Кеңешке анын токтомдорунун аткарылышы жөн�ндө маалыматКеңешке анын токтомдорунун аткарылышы жөн�ндө маалымат 
берип турат;

e) Кеңештин отурумдарында добуш бер�� укугусуз катышат;Кеңештин отурумдарында добуш бер�� укугусуз катышат;
f) Кеңештин отурумунун протоколунун т�з�л�ш�нө жооп берет.Кеңештин отурумунун протоколунун т�з�л�ш�нө жооп берет.
 4. Кеңештин м�чөлөр�:
a) Кеңештин отурумдарында добуш бер�� укугу менен катышат;Кеңештин отурумдарында добуш бер�� укугу менен катышат;
b) Кеңештин ишмердик планын жана отурумдарынын к�н тарти-Кеңештин ишмердик планын жана отурумдарынын к�н тарти-

бин бекитишет;
c) Кеңештин отурумдарында талкуулануучу материалдар боюнчаКеңештин отурумдарында талкуулануучу материалдар боюнча 

көз караштарды, сунуштарды жана нускамаларды иштеп чыгы-
шат;

d) бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын маселелерин чеч��бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын маселелерин чеч�� 
боюнча сунуштарды жана нускамаларды көрсөт�шөт.



79

6-берене
Кеңе��тин отурумдарын өткөрүү �ринци�тери

1. Кеңештин отурумдарын төрага чакырат жана өткөрөт.
2. Кеңеш �реже катары, бир жылда �ки жолу өз отурумун өткөрөт.
3. Кеңештин төрагасы анын м�чөлөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г�, 

ошондой �ле бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын 
өк�лдөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г� талап кылган учурда, Кеңештин 
отурумун өткөр�� жөн�ндө арыз келип т�шкөндөн 15 к�ндөн ке-
чиктирбестен Кеңештин отурумун чакырууга милдет��.

4. Кеңеш анын м�чөлөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г� катышкан учур-
да, өз отурумун өткөрө алат жана укук к�ч�нө �� болот.

5. Эгер Кеңештин токтом долбоору �ч�н катышуучу м�чөлөр�н�н 
жөнөкөй көпч�л�г� добуш берсе, Кеңештин чечимдери укук 
к�ч�нө �� болот. Добуштар тең болуп калган учурда Кеңештин 
төрагасы жактаган чечим кабыл алынат.

7-берене
Күчүнө кири��и
Бул жобо Словаки� Республикасынын Өкмөт� тарабынан бекити-

лген к�ндөн тартып к�ч�нө кирет.

Өкмөттүн Кеңе��и тарабынан 2008-�ылы 27-февралда  
бекитилген Өкмөттүн Кеңе��инин регламенти

�ал�ы �оболор

1-берене
1. Кеңештин төрагасы анын ишмердиги �ч�н жоопкерчиликт��, 

бул жагынан ал Словаки� Республикасынын Өкмөт�н�н (мын-
дан ары – Өкмөт) алдында жооп берет. 

2. Кеңештин төрагасы жок учурда анын ишин орунбасары төрага 
ыйгарган укуктар менен милдеттердин чегинде ж�рг�зөт.

2-берене
1. Кеңеш өз милдеттерин Өкмөтт�н ишмердик планына шайкеш 

келген өз�н�н ишмердик планына, ошондой �ле Өкмөтт�н мый-
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зам чыгаруу ишмердигинин планына ылайык аткарат жана алар-
га та�нат.

2. Кеңеш �реже катары, бир жылда �ки жолу өз отурумун 
өткөрөт.

3. Кеңештин төрагасы анын м�чөлөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г�, 
ошондой �ле бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюмдардын 
өк�лдөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г� талап кылган учурда, Кеңештин 
отурумун өткөр�� жөн�ндө арыз келип т�шкөндөн 15 к�ндөн ке-
чиктирбестен Кеңештин отурумун чакырууга милдет��.

4. Өзгөчө татаал маселелерди чеч�� �ч�н Кеңеш атайын жумушчу 
топторду т�зөт. 

Кеңе��тин отурумун даярдоо

3-берене
1. Кеңештин отурумдарын төрага чакырат жана өткөрөт, 

ошондой �ле ал Кеңештин к�н тартибинин долбоорун су-
нуштайт.

2. Отурумга материалды ыйгарым укуктуу адам Кеңештин катчы-
сына Кеңештин отуруму башталардан 7 к�н калгандан кечиктир-
бестен билдирет.

3. Кеңештин отурума анын к�н тартиби, ошондой �ле жазуу 
ж�з�ндөг� материалдары менен кошо жазуу ж�з�ндөг� чакыру-
улар, Кеңештин ар бир м�чөс�нө Кеңештин отуруму башталарга 
7 к�н калгандан кечиктирбестен берилет.

4. Кеңештин м�чөс� Кеңештин отурумуна өз� катышпай турган-
дыгы жөн�ндө Кеңештин катчысына алдын ала жазуу ж�з�ндө 
билдир��гө милдетт��.

5. Кеңештин отурумунда бейөкмөт (коммерци�лык �мес) уюм-
дардын өк�лдөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г� жок болгон учурда 
Кеңештин төрагасы отурумдун кийинки мөөнөт�н белгилейт 
жана аны Кеңештин м�чөлөр�нө билдирет (жазуу ж�з�ндө, те-
лефон аркылуу, факс аркылуу).

6. Кеңештин отурумунун к�н тартибин Кеңештин ишмердик 
планынын негизинде жана Кеңештин м�чөлөр�н�н бейөкмөт 
(коммерци�лык �мес) уюмдардын маселелерин чеч�� боюнча 
сунуштары менен нускамаларынын негизинде төрага сунуш кы-
лат.
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7. Кеңештин отурумунда сунушталуучу материалга негизинен 
төмөнк�лөр камтылат:

a) материалдын аталышы;материалдын аталышы;
b) материал менен тааныштыруучу адамдын кызмат орду;материал менен тааныштыруучу адамдын кызмат орду;
c) материал менен тааныштыруу к�н�;материал менен тааныштыруу к�н�;
d) материал менен тааныштыруу �ч�н себептер/ж�йөлөрматериал менен тааныштыруу �ч�н себептер/ж�йөлөр
e) каралып жаткан материал жөн�ндө маалымкат;каралып жаткан материал жөн�ндө маалымкат;
f) б�т�мдөрд�н жана токтомдун долбоору.б�т�мдөрд�н жана токтомдун долбоору.

Кеңе��тин отуруму 

4-берене
1. Кеңеш жазуу ж�з�ндөг� материалдардын (отчёттун долбо-

орлорунун, талдоо макалаларынын) негизинде, ошондой �ле 
Кеңештин м�чөлөр� билдирген оозеки маалыматтардын неги-
зинде өз отурумун өткөр�п, чечим чыгарат.

2. Негизд�� жана кечиктирилгис жагдайларда Кеңештин м�чөс� 
т�здөн т�з отурум учурунда койгон маселени Кеңеш катышып 
жаткан м�чөлөрд�н көпч�л�г�н�н макулдугуна карай талкуулай 
алат.

�-берене
1. Кеңеш өз м�чөлөр�н�н жөнөкөй көпч�л�г� катышкан учурда өз 

отурумун өткөрө алат.
2. Кеңештин м�чөс�н�н ордуна катышуу ишеним каттын негизин-

де болот.
3. Эгер Кеңештин отурумунда анын м�чөлөр�н�н жөнөкөй 

көпч�л�г� жок болсо, Кеңештин төрагасы отурумду өткөрбөйт 
жана кийинки отурумдун болчу к�н�н белгилейт же аны кийин-
чер��к белгилеп, ал жөн�ндө Кеңештин м�чөлөр�нө (жазуу 
ж�з�ндө, телефон аркылуу, факс аркылуу) кабарлайт.

4. Кеңештин отурумдары �реже катары жабык т�рдө болот. Кеңеш 
өз отурумунун натыйжалары тууралуу коомчулукка билдирет.

5. Кеңештин төрагасы отурумга талкууланып жаткан маселелерди 
калыс баалоого көмөк көрсөтө ала турган башка мекемелердин 
өк�лдөр�н чакыра алат.

6. Кеңештин отурумунун катышуучулары өздөр�н�н катышып 
жаткандыгын келгендердин тизмесине кол коюу аркылуу ырас-
тайт.
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Кеңе��тин катчысы

6-берене
1. Кеңештин катчысы болуп Словаки� Республикасынын Өкмөтт�к 

Канцел�ри�сынын адам укуктары жана азчылыктардын укукта-
ры боюнча секторунун башчысы �септелет.

2. Кеңештин катчысы Кеңештин отурумдарында добуш бер�� уку-
гусуз катышат. 

3. Кеңештин катчысы Кеңештин отурумунун протокол жана анын 
тиркемелерин т�зөт, ошондой �ле Кеңештин ишмердигине бай-
ланыштуу башка уюштуруучулук жана административдик мил-
деттемелердин аткарылышын камсыз кылат.

Кеңе��тин отурумунун �үрү��ү

7-берене
1. Кеңештин отурумун Кеңештин төрагасы алып барат.
2. Ар бир отурумдун башталышында Кеңеш өз отурумунун к�н 

тартибин талкуулайт жана Кеңештин төрагасы аны добушка 
коёт.

3. Отурумдун к�н тартибинин долбоорун талкуулоодо Кеңеш өз 
м�чөс�н�н сунушу боюнча аны толуктап же өзгөртө алат.

4. Кеңештин отурумунун к�н тартибине киргизилген материалды 
ыйгарым укук алган адам көрсөтөт. Өз сөз�ндө ыйкарымдуу 
адам көрсөт�л�п жаткан материалды негиздеп берет. Ыйгарым-
дуу адам чыгып сөз с�йлөөдөн баш тарта алат.

8-берене
1. Кеңештин м�чөлөр� отурумдун к�н тартибинин айрым пункт-

тары боюнча Кеңештин отурумунун ж�р�ш�ндөг� каалаган 
убакытта өз пикирлерин айтып жана сунуш киргизе алышат. 
Кеңештин отурумуна чакырылган башка мекемелердин өк�лдөр� 
Кеңештин төрагасынын макулдугу менен өз пикирлерин айтып 
жана өз т�ш�нд�рмөлөр�н бере алышат. 

2. Материалды көрсөткөн адам жыйынтык сөз�ндө Кеңештин оту-
румунда айтылган көз караштарга өз жообун айтат.

3. Кеңештин отурумунун б�т�мдөр�н кабыл алуу боюнча көз кара-
штар менен сунуштар талаптагыдай негизделиши керек.
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Токтомдорду кабыл алуу

9-берене
1. Отурумдун б�т�мдөр�н төрага анын ж�р�ш�ндө айтылган көз 

караштарды �ске алуу менен ты�нактап айтат.

10-берене
1. Кеңештин отурумунун б�т�мдөр� ачык добуш бер�� аркылуу 

кабыл алынат.
2. Кеңештин м�чөлөр� Кеңештин отурумунда добуш бер�� укугу 

менен катышат. Ар бир м�чө бир добушка ��.
3. Эгер отурумда токтомдун долбоорун Кеңештин м�чөлөр�н�н 

жөнөкөй көпч�л�г� колдосо, Кеңештин чечими мыйзамдуу 
к�чкө �� болот. Добуштар тең болуп калган учурда Кеңештин 
төрагасынын добушу чеч��ч� болот.

11-берене
1. Кеңеш талкууланып жаткан маселелер боюнча Кеңештин токто-

му т�р�ндө чечим кабыл алып, анын анын акыркы редакци�сын 
Кеңештин төрагасы ты�нактап айтат.

2. Кеңештин токтомуна төмөнк�лөр камтылат:
a) Кеңештин токтомунун кабыл алынган к�н� жана номуру;Кеңештин токтомунун кабыл алынган к�н� жана номуру;
b) Кеңештин чечиминин так тексти;Кеңештин чечиминин так тексти;
c) Милдеттемелер, милдеттенмелердин аткарылышы �ч�н жекеМилдеттемелер, милдеттенмелердин аткарылышы �ч�н жеке 

жоопкерчилик жана алардын аткарылыш мөөнөттөр�;
d) башка субъектилер �ч�н нускамалар.башка субъектилер �ч�н нускамалар.

3. Токтом Кеңештин протоколунун курамдуу бөл�г� болуп �септе-
лет.

Кеңе��тин отурумунун �ротоколу 

12-берене
1. Кеңештин отуруму боюнча протокол т�з�лөт.
2. Кеңештин отурумунун протоколунда Кеңештин отурумунун 

к�н� жана орду, катышуучулардын аты-жөндөр�, Кеңештин 
м�чөлөр�н�н ордуна катышып жактан адамдардын аты-жөн�, 
отурумундун к�н тартиби, отурумдун ж�р�ш� тууралуу маа-
лымат, ошондой �ле кабыл алынган б�т�мдөр (токтомдор) кам-
тылган. Протоколдун тиркемеси болуп Кеңештин отурумунда 
көрсөт�лгөн материалдар �септелет.
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3. Кеңештин м�чөс� анын талкууланып жаткан маселе жана 
Кеңештин токтому боюнча нааразылыктары жана өзгөчөлөнгөн 
көз карашы Кеңештин отурумунун протоколунда чагылдыры-
лышын талап кылууга укуктуу.

4. Кеңештин отурумунун протоколу Кеңештин бардык м�чөлөр�нө 
тапшырылат.

5. Чакырылган адамдарга же талкуулануучу маселелерге тиеше-
си бар субъектилерге протоколдун көч�рмөс� же Кеңештин 
б�т�мдөр� тууралуу жазуу ж�з�ндөг� маалымат жиберилет.

6. Кеңештин отурумунун протоколу отурум а�ктагандан кийинки 
к�ндөн тартып 15 �ч к�ндөн кеч �мес убакытта жиберилет.

7. Протокол жана Кеңештин отурумуна байланышкан бардык мате-
риалдарды кеңештин катчысы архивдештирет.

Өзгөртүүлөр �ана толуктоолор

13-берене
Аталган регламентке өзгөрт��лөр менен толуктоолор Кеңеш та-

рабынан бекитилет.

Күчүнө кири��и

14-берене
Бул Регламент ал Кеңеш тарабынан бекитилген мөөнөттөн тар-

тып к�ч�нө кирет.

Хорватиянын тажрыйбасы

Хорватия Рес�убликасынын Өкмөтү,
Бейөкмөт уюмдар менен кызматта��уу маселелери  

боюнча кеңсе

Кеңсе �өнүндө 
Бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу маселелери боюнча мамле-

кеттик Кеңсе (мындан ары – Кеңсе) бейөкмөт, коммерци�лык �мес сек-
тор менен, өзгөчө Хорвати� Республикасынын ассоциаци�лары менен 
кызматташтыкты жана өнөктөшт�кт� камсыз кылуу �ч�н Хорвати� 
өкмөт�н�н деңг��линде �кспреттик ишмердикти ж�зөгө ашыруу мак-
сатында 1998-жылы Бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу маселеле-
ри боюнча мамлекеттик Кеңсе жөн�ндө жобонун негизинде т�з�лгөн. 
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Кеңсе Хорвати� Республикасында бейөкмөт жана коммерци�лык 
�мес сектордун ишмердиги �ч�н жаңы мыйзам негиздерин т�з�� 
жана сунуш кылуу тармагында кызматташуудан, жарандык сектор-
дун өн�г��с� �ч�н жагымдуу шарт т�з�� боюнча Улуттук стратеги-
�сынын ишке ашырылышына жана аткарылышынын операци�лык 
планына мониторинг ж�рг�з��дөн тартып жарандык коомдун сек-
торун мамлекеттик бюджеттен жана башка коомдук булактардан, 
ошондой �ле Европа Шериктештигинин кир�� алдындагы жана 
т�з�мд�к фондуларынан каржылоо боюнча программаларды, стан-
дарттарды жана нускамаларды иштеп чыгууга чейинки т�рк�н штер-
ди ж�рг�зөт. 

Бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу маселелери боюнча мам-
лекеттик кеңсе жөн�ндөг� азыр к�ч�ндө турган жобого ылайык, 
Кеңсенин милдети – министрликтердин, борбордук мамлекеттик 
кеңселердин, Хорвати� Өкмөт�н�н бөл�мдөр�н�н жана мамлекеттик 
администраци�лардын, ошондой �ле жергиликт�� деңг��лдеги баш-
каруу органдарынын иштерин Хорвати� Республикасынын бейөкмөт, 
коммерци�лык �мес уюмдарына мониторинг ж�рг�з��гө жана алар 
менен кызматташтыкты өн�кт�р��гө байланыштуу координаци�лоо.

Кеңсе Европа Шериктештигинин программалары тарабынан 
каржылануучу жана Каржы министрлигинин борбордук каржы-
лоо жана келишимдер бөл�м�ндө катталган жарандык коомдун 
өн�г��с�н колдоо боюнча долбоорлорду ишке ашырат. CA�DS про-CA�DS про- про-
граммасынын демилгеленген долбоорунан жана P�A��� менен IPA-P�A��� менен IPA- менен IPA-IPA--
нын алкагында пландалып жаткан долбоорлордон сырткары, Кеңсе 
«Европа жарандар �ч�н» коомдук программасынын ж�зөгө ашыры-
лышына жоопкерчиликт��. Аталган долбоор 2008-жылдан тартып 
Хорвати�да жарандык коом уюмдары ишке ашырып келе жаткан 
долбоорлорду каржылоо �ч�н кошумча м�мк�нч�л�ктөрд� ачат. 

Хорвати� Республикасынын парламенти тарабынан 2007-жылы 
февралда кабыл алынган БӨУлардын программалары менен долбо-
орлорун каржылоодогу алдыңкы тажрыйбанын, стандарттары-
нын жана жайгаштыруу деңг��ли кодексинин алкагында Кеңсе 
БӨУлардын программаларын мамлекеттик бюджеттен каржылоо 
стандарттарын жакшыртуу боюнча иш ж�рг�зөт. 

Бул милдеттерди аткарууда Кеңсе Жарандык коомду өн�кт�р�� 
боюнча кеңеш менен кызматташып, өз кезегинде ага техникалык, ад-
министративдик, кесиптик жана каржылык колдоо көрсөтөт.
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�арандык коомду өнүктүрүү боюнча кеңе��

Кеңе�� �өнүндө 
Жарандык коомду өн�кт�р�� боюнча кеңеш (мындан ары – 

Кеңеш) – Хорвати� Республикасынын кеңеш бер��ч�-�ксперттик ор-
ганы. Ал жарандык коомдун, кайрымдуулуктун, социалдык капитал-
дын, ар т�рд�� секторлордун арасында өнөктөшт�к мамилелердин 
жана кызматташтыктын өн�г��с� �ч�н жагымдуу чөйрө т�з�� бо-
юнча Улуттук стратеги�ны ж�зөгө ашырууда Хорвати� өкмөт� менен 
бейөкмөт, коммерци�лык �мес сектордун ортосунда Кызматташтык 
программасын ж�рг�зөт жана анын натыйжалуулугун камсыздайт. 

Кеңештин милдеттерине Хорвати�нын мамлекеттик са�сатына 
жана өкмөт�н�н жарандык секторго байланыштуу иштеп чыккан 
жоболору жөн�ндө отчетторуна дайыма мониторинг ж�рг�з�� жана 
аларды талдап туруу; жарандык коомдун уюмдардын долбоорло-
ру менен программаларына мамлекеттик бюджеттен гранттарды 
бөл�п бер�� боюнча талкууларга жана улуттук программалардын 
артыкчылыктуу багыттарын аныктоо ишине катыштыруу; мамлекет-
тик башкаруу органдарынын бөл�н�п берилген гранттарды, Европа 
Шериктештигине кир�� программаларын жана тийишт�� каражат-
тарды пайдалануу �ч�н пландоо, мунун артыкчылыктуу багыттарын 
аныктоо жаатындагы кызматташуу тууралуу ар жылдык отчетторун 
топтоо жана талдоо кирет.

Кеңеш 23 м�чөдөн турат, алардын ичинде тийишт�� мамлекеттик 
башкаруу органдарынын 10 өк�л�, бейөкмөт, коммерци�лык �мес 
уюмдардын 10 өк�л� жана жарандык коомдун �л аралык кызматта-
шуу, тармактар аралык кызматташуу жана европалык биргелеш�� 
маселелери боюнча 3 �ксперти бар. Кеңеш өз м�чөлөр�н�н – 
БӨУлардын жана башка мамлекетти к�мес уюмдардын өк�лдөр�нөн, 
коммерци�лык �мес юридикалык жактардын жана жарандык коом-
дун �ксперттеринин арасынан шайлануучу президент тарабынан же-
тектелет. Кеңештин президенти жана м�чөлөр� өз орундарын 3 жыл 
��лешет. Алар кайра шайлануу м�мк�нч�л�г�нө ��. 

Кеңештин иши 2002-жылы кабыл алынган Жарандык коомду 
өн�кт�р�� жана Кеңештин төрагасы менен м�чөлөр�н дайындоо 
�ч�н Кеңеш т�з�� жөн�ндө чечимге негизделет да, Регламент боюн-
ча жөнгө салынат. БӨУлар менен кызматташуу маселелери боюнча 
мамлекеттик кеңсе Кеңештин �ксперттик жана башкаруучулук тап-
шырмаларын аткарат. 
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(Жарандык коомду өн�кт�р�� жана Кеңештин төрагасы менен 
м�чөлөр�н дайындоо �ч�н Кеңеш т�з�� жөн�ндө чечим: Расмий Га-
зета/�f��cial Gazette № 26/2002; Жарандык коомду өн�кт�р�� жана�f��cial Gazette № 26/2002; Жарандык коомду өн�кт�р�� жана Gazette № 26/2002; Жарандык коомду өн�кт�р�� жанаGazette № 26/2002; Жарандык коомду өн�кт�р�� жана № 26/2002; Жарандык коомду өн�кт�р�� жана 
Кеңештин төрагасы менен м�чөлөр�н дайындоо �ч�н Кеңеш т�з�� 
жөн�ндө Чечимге оңдоолорду киргиз�� жөн�ндө чечим: Расмий 
Газета/�f��cial Gazette № 111/2003; Жарандык коомду өн�кт�р�� бо-�f��cial Gazette № 111/2003; Жарандык коомду өн�кт�р�� бо- Gazette № 111/2003; Жарандык коомду өн�кт�р�� бо-Gazette № 111/2003; Жарандык коомду өн�кт�р�� бо- № 111/2003; Жарандык коомду өн�кт�р�� бо-
юнча кеңеш т�з�� жөн�ндө чечимге оңдоолорду киргиз�� жөн�ндө 
чечим: Расмий Газета/�f��cial Gazette № 34/2004; Жарандык коом-�f��cial Gazette № 34/2004; Жарандык коом- Gazette № 34/2004; Жарандык коом-Gazette № 34/2004; Жарандык коом- № 34/2004; Жарандык коом-
ду өн�кт�р�� боюнча кеңеш т�з�� жөн�ндө чечимге оңдоолорду 
киргиз�� жөн�ндө чечим: Расмий Газета/�f��cial Gazette № 11/2007;�f��cial Gazette № 11/2007; Gazette № 11/2007;Gazette № 11/2007; № 11/2007; 
Жарандык коомду өн�кт�р�� боюнча кеңештин регламенти – http://http://://
���.uzuvrh.hr/page.asp��pageID�75).uzuvrh.hr/page.asp��pageID�75)uzuvrh.hr/page.asp��pageID�75).hr/page.asp��pageID�75)hr/page.asp��pageID�75)/page.asp��pageID�75)page.asp��pageID�75).asp��pageID�75)asp��pageID�75)�pageID�75)pageID�75)�75)

3-тиркеме

«Кыргыз Рес�убликасынын ченемдик укуктук актылары 
�өнүндө» мыйзам долбоору боюнча суну��тар

(мыйзам	долбоорун	2009-жылы	март	айында	коомдук	талкуудан	
өткөрүү	мезгилинде	ушул	долбоордун	эксперттери	даярдаган)

�ал�ы тү��үндүрмөлөр 

Мыйзам долбоору төрт принципке та�нуу менен ченем т�з�� 
ишин жакшыртууга багытталат: 

♦	 жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарын, �ркин-
диктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоо;

♦	 мыйзамдуулук;
♦	 негизд��л�к;
♦	 ачык-айкындык.
Негиздеме маалымкат ченем т�з�� процессинин формаларын 

жакшыртууга багытталгандыгын билдирет, ошол �ле учурда мыйзам 
долбоорунун өз� мыйзам т�з��н�н сапатына байланыштуу маселе-
лерди, ошондой �ле аталган процесске жарандык коомду активд�� 
катыштыруу маселелерине тийишт��. Жарандык коомду ченем 
т�з�� процессине тартуунун натыйжалуулугу жагынан айрым �ске 
алынбай калган нерселер бар �кендигин белгилей кет�� керек. Ми-
салы, мыйзам долбоорунда альтернативд�� долбоорлорду да�рдоо 
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м�мк�нч�л�г� каралган �мес (мурунку «КРнын ченемдик укуктук 
актылары жөн�ндө» мыйзамда IV-б., 26-бер. 3-пунктунда «укукIV-б., 26-бер. 3-пунктунда «укук-б., 26-бер. 3-пунктунда «укук 
т�з��ч� орган альтернативд�� долбоорлорду да�рдоону тапшырууга 
укуктуу…» деп мындай м�мк�нч�л�к каралган»).  

Кыргыз Республикасынын Конституци�сына ылайык, ченем 
т�з�� акты 30 000 (отуз миң) кол чогулткан жарандар тарабынан 
демилгеленип жана сунушталышы м�мк�н. Бирок аталган мыйзам 
долбоорунда 30 000 жаран сунуш кылган ченем т�з��ч� актыларды 
�кспертизадан өткөр�� тартиби аныкталган �мес.

Конкреттүү суну��тар

11-беренеге түшүндүрмөлөр
Мыйзам долбоорунда нормативдик укуктук акт деп «белгисиз 

сандагы адамдарга жана көп ирет колдонууга ылайыкталган, жал-
пыга милдетт�� ж�р�м-турум �режелерин камтыган, белгиленген 
формадагы расмий документ» аталары көрсөт�лгөн. Анда ошондой 
�ле ченемдик укуктук актылардын т�рлөр� жана алардын иерар-
хи�лык катнашы (конституци�, конституци�лык мыйзам, кодекс, 
мыйзам, президенттин буйругу, парламенттин токтому, өкмөтт�н 
токтому, БШКнын токтому, жергиликт�� өз алдынча башкаруунун 
өк�лч�л�к органдарынын – жергиликт�� кеңештердин токтомдору) 
бекитилет. 

Тыянак 
«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 

жөн�ндө» азыркы кезде к�ч�ндө турган мыйзамда бекитилген, 
президент тарабынан, КР ЖКнын төрагасы, премьер-министр, ми-
нистрликтер менен ведомстволордун жетекчилери, ошондой �ле 
жергиликт�� мамлекеттик администраци�лар менен жергиликт�� 
өз алдынча башкаруунун аткаруу бийликтери тарабынан чыга-
рылуучу ички ведомстволук актылардын (буйрук, тапшырым) 
статусу т�ш�н�кс�з бойдон калган. Аталган актылар мамлекет-
тик бийлик органдарынын, мамлекеттик башкаруу органдарынын 
жана жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарынын ичиндеги 
укуктук мамилелерди жана кызмат ордуна жараша иерархи�ны 
(кызматка дайындоо, кызмат ордунда жогорулатуу, мамлекеттик 
же муниципалдык кызматтын класс боюнча наамын ыйгаруу ж.б.) 
бекитет.
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Сунуштар 
1. Мыйзам долбооруна ченемдик укуктук актыларын (буйрук-Мыйзам долбооруна ченемдик укуктук актыларын (буйрук-

тарды жана тапшырымдарды) ишке ашырууга карата кабыл 
алынуучу актылар жөн�ндө жана алардын статусун мамлекет-
тик бийлик органдары менен мамлекеттик башкаруу органы-
нын же жергиликт�� өз алдынча башкаруу органынын тир-
кемесинде бекит�� жөн�ндө шилтеме ченемдерди киргиз�� 
зарыл. 

2. Ченем т�з�� ишмердиги �ч�н мыйзам долбоорунда сунушт-Ченем т�з�� ишмердиги �ч�н мыйзам долбоорунда сунушт-
алган төрт принцип, атап айтканда, жарандар менен юридика-
лык жактардын укуктарын, �ркиндиктерин жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын сактоо, мыйзамдуулук, негизд��л�к жана 
ачык-айкындык принциптери ченемдик укуктук актыларды 
ишке ашырууда мамлекеттик аткаруу бийлик органдарына жана 
жергиликт�� өз алдынча башкаруу органдарына карата да кол-
донулушу керек. 

«Ченем түзүү боюнча ыйгарым укуктарын бере туруу» 
жөнүндө 8-беренеге карата түшүндүрмөлөр 

Мыйзам долбооруна ылайык, 8-беренеде ыйгарым укуктарды 
бере туруу укугу ишкердик аракеттер чөйрөс� менен чектелип кал-
ган. Жарандардын укуктарын жана �ркиндиктерин сактоо сы�ктуу 
маанил�� чөйрөдө жоопкерчилик бекитилген �мес. 

Тыянак
Ыйгарым укуктарынын ишкердик аракеттер чөйрөс� ме-

нен гана чектелип калгандыгы КРнын Конституци�сында беки-
тилген адам укуктары менен �ркиндиктеринин артыкчылыгын 
төмөндөтөт. 

Сунуштар 
1. 8-беренеде «чөйрөс�ндө» деген сөзд� «жарандардын укуктары8-беренеде «чөйрөс�ндө» деген сөзд� «жарандардын укуктары 

менен �ркиндиктеринин чөйрөс�ндө жана» деген сөздөр менен 
алмаштырып, андар ары текст боюнча улантуу керек.

2. 8-беренеде 5-пунктту кошуп, аны мындай мазмунда бер�� керек:8-беренеде 5-пунктту кошуп, аны мындай мазмунда бер�� керек: 
«Ченем т�з��ч� орган альтернативд�� долбоорлорду да�рдоону 
бир нече органга, мекемелерге, уюмдарга, адамдарга тапшыруу-
га, ошондой �ле �ң мыкты долбоорлор �ч�н конкурс жары�лоого 
укуктуу».
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«Ченем түзүү ишмердиги жана анын баскычтары» жөнүндө 
19-беренеге карата түшүндүрмөлөр
1. Мыйзам долбооруна ылайык, ЧУАнын да�рдалган долбоо-

ру коомдук талкууга коюлат. Сунуштар кабыл алынып, кара-
лат жана жалпыланат. Бирок 26-берененин 1-пунктуна ылайык 
ж�рг�з�лгөн �кспертизалардын негизинде да�рдалган б�т�мдөр 
зарылдыгына жараша тиркелет. 

2. Ошондой �ле 19-берененин 2-пункту ченем т�з�� ишмердигинин 
баскычтарын аныктайт. Бирок мыйзам жаратуу т�рмөг�ндөг� �ч 
маанил�� баскыч – �кспертизаларды өткөр��, альтернативд�� 
мыйзам долбоорлорун (сунуштарды) кароо жана келип т�шкөн 
мыйзам долбоорлорун (сунуштарды) баалоо – жазылган �мес.

3. 19-берененин 2-пунктунда баскычтардын бири катары «ченем-
дик укуктук актыны басылмаларда жары�лоо» белгиленген. Бул 
жобо 24-беренеде «ченемдик укуктук актынын долбоору менен 
таанышуу м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу» талабы аркылуу кай-
таланган. Жалпыланып жазылышы ченем т�з��ч� органдар �ч�н 
алардын минималдуу милдеттери бул иштин алкагында кандай 
болорун өздөр� билгендей т�ш�н��гө м�мк�нч�л�к берет.

Тыянак 
1. Келип т�шкөн сунуштарды кароо жана жалпылоо жол-жоболо-

ру аныкталган �мес. Экспертизалардын натыйжаларын тиркөө 
зарылдыгы жөн�ндө чечим кабыл алуунун критерийлери жок. 
Коомдук угуунун натыйжалары жөн�ндө маалыматтын чек-чени 
аныкталбаган. 

2. Коомдук талкууларды укуктук же башка зарыл болгон �ксперти-
заларды ж�рг�з�� менен катар өткөр�� зарыл.

3. ЧУАны басылмаларда жары�лоонун милдетт�� формалары так-
талган �мес. 

Сунуштар 
1. 19-беренеде «басылмаларда жары�лоо» деген сөзгө чейин «че-

немдик укуктук актынын долбоорун ченем т�з��ч� органдын 
расмий сайтында же жалпыга маалымдоо каражаттарында, ал 
�ми жергиликт�� өз алдынча башкаруучу өк�лч�л�к органдары 
�ч�н – коомдук жайларда жайгаштыруу аркылуу» деген сөздөрд� 
кошуу керек.



91

 «Ченемдик укуктук актынын долбооруна коомдук талкууларды 
ж�рг�з��» деген сөздөрдөн кийин жаңы саптан «коомдук тал-
куулардын катышуучуларынан келип т�шкөн сунуштарды кароо 
жана жалпылоо» деген сөздөрд� кошуу керек. Андан ары жаңы 
саптан «келип т�шкөн сунуштарды ченемдик укукту актынын 
долбоорунда �ске алуу» деген сөздөрд� кошуу керек.

2. 27-беренеде «коомдук угуунун натыйжалары жөн�ндө маа-
лымат» деген сөздөрдөн кийин «;» белгисин «,» белгисине ал-
маштыруу керек. «,» белгисинен кийин «�ске алынган сунушт-
ардын санын көрсөт��;» деген сөздөрд� кошуу керек. 

«Ченемдик укуктук актынын долбоорун негиздөөнү даярдоодо 
жөнгө салуучу таасирди талдоо» деген 21-беренеге жана 22-
беренеге карата түшүндүрмөлөр 

Жөнгө салуучу таасирди талдоо (ЖТТ) чыгымды көп талап кы-
луучу ыкма болуп саналат. 
1. ЧУА иштеп чыгуучу адистерди да�рдоо, ЖТТны колдонуу бо-ЧУА иштеп чыгуучу адистерди да�рдоо, ЖТТны колдонуу бо-

юнча адистерди да�рдоо �ч�н же ЖТТ ж�рг�з�� боюнча адис-
тештирилген институтту т�з�� �ч�н каражат табуу керек болот. 
Бул ыкма Д�йнөл�к банктын колдоосу менен иштелип чыккан. 
Бул ыкманы билч� адистер өлкөдө 8–10 кишиден ашпайт. 

2. ЧУАнын долбооруна карата �кспертизанын баасы мыйзам долбо-ЧУАнын долбооруна карата �кспертизанын баасы мыйзам долбо-
орун иштеп чыгуучулар тарабынан көрсөт�лгөн �мес. Алыскы 
чет өлкөлөрдө ЖТТны колдонуу регламенттелген, мисалы ЧУА-
нын долбоору өлкөн�н ИДПга аз дегенде 0,01� таасир тийгизет 
деп болжонгон учурда ЖТТ колдонулушу м�мк�н. 

3. Бардык ЧУАларга ЖТТ колдонуу керектиги негизделбеген. Адат-Бардык ЧУАларга ЖТТ колдонуу керектиги негизделбеген. Адат-
та ЖТТ жеке сектордун мамлекет менен кызматташуусун, иш-
кердик чөйрөгө таасир бер��ч� ЧУАны кабыл алуу боюнча жол-
жоболор менен тажрыйбаны жөнгө салуучу ЧУАны талдоодо 
пайдаланылат. ЖТТ ж�рг�з�� �ч�н жеке сектор ишке тартылат. 
Андай болсо, «коомдук талкууларды уюштуруу» жөн�ндө 24-
беренени киргиз��н�н зарылдыгы/өзгөчөл�г� �мнеде� ЖТТнын 
методологи�сы боюнча т�ш�нд�рмөлөрд� бер��н�н 2–3 ай че-
гиндеги (аз дегенде 60 к�н) конкретт�� мөөнөттөр� бекитилет. 

4. ЕС өлкөлөр�ндө ЖТТ мыйзам долбоорунда берилгендей, че-ЕС өлкөлөр�ндө ЖТТ мыйзам долбоорунда берилгендей, че-
чимдерди кабыл алуу �ч�н билим бер�� куралы �мес, са�сатты 
иштеп чыгуу куралы катары т�ш�н�лөт. 
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5. ЕС өлкөлөр�ндө «Таасирди талдоонун жардамы менен са�саттыЕС өлкөлөр�ндө «Таасирди талдоонун жардамы менен са�сатты 
иштеп чыгуу» деген темада изилдөө ж�рг�з�лгөн (Энн-Катрин 
Б�клунд, «Doing policy by help of Impact Assessment». БерлинDoing policy by help of Impact Assessment». Берлин policy by help of Impact Assessment». Берлинpolicy by help of Impact Assessment». Берлин by help of Impact Assessment». Берлинby help of Impact Assessment». Берлин help of Impact Assessment». Берлинhelp of Impact Assessment». Берлин of Impact Assessment». Берлинof Impact Assessment». Берлин Impact Assessment». БерлинImpact Assessment». Берлин Assessment». БерлинAssessment». Берлин». Берлин 
шаарынын Гумбольд университетинде билдир�� жасалган, 6–9-
апрель, 2008-ж.). Анда төмөнк� кемчиликтер аныкталган:

♦	 ЖТТ (ЕШте да «таасирди талдоо» – ТТ деген термин колдону-
лат) боюнча колдонмо туруктуулукту камсыз кылуунун аспек-
тилери менен иштөө боюнча колдонмонун ордуна кабыл алын-
ган административдик жана байланыш жол-жоболору болуп 
саналат.

♦	 Социалдык жана �кологи�лык таасирлер �ске алынбайт. ЧУ-
Анын чыгымдары (т�з жана кыйыр чыгымдар) �септелбейт 
жана сарпталуу багыттары боюнча такталбайт (квалификаци-
�ланбайт). Артыкчылыктары жана кирешелери аныкталбайт. 
Чыгымдар менен кирешелер салыштырылбайт.

6. Европарламенттин депутаттары менен ЕШ кызматкерлерининЕвропарламенттин депутаттары менен ЕШ кызматкерлеринин 
пикири боюнча, ЖТТнын натыйжалары объективд�� �мес жана 
көп учурда ЕШтин комисси�ларынын сунуштарын негиздөө 
�ч�н жазылат.  

7. Европарламент ЕШтин комисси�сы берген «Талдоону (ЖТТ)Европарламент ЕШтин комисси�сы берген «Талдоону (ЖТТ) 
талдоого» аргасыз. 

Тыянак
1. ЖТТ төрт критерийге: чечим кабыл алуучу адамдарга (прези-ЖТТ төрт критерийге: чечим кабыл алуучу адамдарга (прези-

дентке, депутаттарга, премьер-министрге, министрлерге) пай-
далуу,	учурдагы са�сый процесске	туура	 келүүчү	жана са�сый 
процесстин бардык катышуучулары тарабынан мыйзамдуу деп 
таанылган анык маалыматка шайкеш келген учурда кызыкчы-
лыктардын теңдештигин сактоонун натыйжалуу куралы болуп 
�септелет. 

2. ЖТТнын методологи�сында анын мамлекет менен жеке сек-ЖТТнын методологи�сында анын мамлекет менен жеке сек-
тордун ортосундагы кызматташууну жөнгө салуучу ЧУАнын 
долбоорлорун иштеп чыгууда колдонулаары каралган. Ушуга 
байланыштуу ЖТТ жөн�ндө 21-берене 22-берененин 1-пунктуна 
сиңип кетет. 

3. 21-беренин 3-пунктунда ЧУАнын долбооруна карата негиздөөлөр21-беренин 3-пунктунда ЧУАнын долбооруна карата негиздөөлөр 
ЖТТнын негизинде да�рдалат деп белгиленген. Буга байла-
ныштуу ЖТТ маселени аныктоонун жана аны ЧУАнын долбоо-
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рун иштеп чыгуу аркылуу чеч�� зарылдыгынын куралы катары 
сунушталган деп болжосо болот. Бирок аталган жобо мыйзам 
долбоорунда жазылган �мес. 

Сунуштар 
1. 21-беренеде ЖТТны колдонуу ишкердик чөйрөс�н жөнгө салу-21-беренеде ЖТТны колдонуу ишкердик чөйрөс�н жөнгө салу-

учу ЧУАнын долбоорлоруна гана жайылтылат деп көрсөт�� ке-
рек.

2. ЖТТ ж�рг�з�� талабын �кспертизалардын бири катары КР ЖК-ЖТТ ж�рг�з�� талабын �кспертизалардын бири катары КР ЖК-
нын �кспертизаларды (беш �кспертизаны) ж�рг�з�� жөн�ндө 
токтомуна киргиз�� керек.

3. «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын �кс-«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын �кс-
пертизалоо жөн�ндө» КРнын мыйзам долбоорун иштеп чыгуу 
жана кабыл алуу керек. Ага азыркы беш �кспертизаны жана ЖТ-
Тны киргизип, ЧУАнын долбоорун коомдук талкуу менен �кс-
пертизанын мөөнөттөр�н бир мезгилге белгилөө керек. 

4. 22-беренеге: «КРнын Жогорку Кеңеши ченемдик укуктук акты-22-беренеге: «КРнын Жогорку Кеңеши ченемдик укуктук акты-
нын долбооруна �кспертизанын зарыл т�рлөр�н аныктайт. ЧУА-
га �кспертиза ЖКда бекитилген усул боюнча ж�рг�з�лөт» деген 
3-пунктту кошуу керек.

«Коомдук талкууларды уюштуруу» жөнүндө 24-беренеге 
карата түшүндүрмөлөр

Бул беренеде коомдук талкууларды өткөр��н�н так чек-чендери 
аныкталган. Мындай талкууларды уюштуруу боюнча айкын талап-
тардын жоктугу кызыккан тараптардын талкуулануучу маселе бо-
юнча пикирлерин толук �мес жана чектелген т�рдө �ске алууга себеп 
болушу м�мк�н. Бул келечекте мыйзамдардын натыйжалуу ж�зөгө 
ашырылышына терс таасир тийгизиши ыктымал. 

Тыянак
1. Бул жол-жоболордын баарын жөнгө сала турган мыйзамдык ак-Бул жол-жоболордын баарын жөнгө сала турган мыйзамдык ак-

тыларга шилтеме жасоо ченемдер болушу зарыл.
2. Ар т�рд�� тараптардын ар тараптуу пикирлерин �ске алуунуАр т�рд�� тараптардын ар тараптуу пикирлерин �ске алууну 

камсыздоо �ч�н коомдук угууну уюштуруу боюнча айкын кри-
терийлерди иштеп чыгуу керек. Андан тышкары, талкууларга 
катышуу м�мк�нч�л�ктөр�н кеңейт�� �ч�н жарандар менен 
уюмдардын пикирлерин Интернет же �лектрондук дарек аркы-
луу �лектрондук �сепке алууну уюштуруу зарыл. Акыркы су-
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нуштун мааниси коомдук талкуулар өткөр�л��ч� ири шаарларда 
жашабаган адамдар �ч�н айрыкча зор.

Сунуштар
1. 24-берененин 2-пунктунда уюштурулуучу талкуулардын �ң аз24-берененин 2-пунктунда уюштурулуучу талкуулардын �ң аз 

санын, тагыраак айтканда, сунуш кылынган мыйзам долбоору 
боюнча �чтөн кем �мес ирет коомдук талкуу уюштуруу талабын 
белгилөө керек.

2. 24-берененин 1-пунктун: «500 кол коюлган сунуш-талап келгеннин 1-пунктун: «500 кол коюлган сунуш-талап келген 1-пунктун: «500 кол коюлган сунуш-талап келген 
учурда милдетт�� т�рдө коомдук талкууларды уюштуруу» 
жана «Интернет аркылуу алынган сунуштар боюнча кайра 
байланышты камсыз кылуу» деген пунктчалар менен толуктоо 
керек. Ошентип, 24-берененин 1-пунктун төмөнк�дөй т�рдө 
бер�� зарыл:

 «1. Коомдук талкууларды, коомдук талкуулардын катышуучу-
ларынан келип т�шкөн сунуштарды кароону жана жалпылоо-
ну уюштуруу нормативдик укуктук актынын долбоорун иштеп 
чыккан субъект тарабынан төмөнк� жолдор менен камсыз кы-
лынат: 

♦	 коомдук талкууларды өткөр��дө аталган мыйзамдын талапта-
рын сактоо;

♦	 500 адамдын колу коюлган сунуш-талап келип т�шкөн учурда 
милдетт�� т�рдө коомдук угууларды уюштуруу;

♦	 ченемдик укуктук актылардын долбоорунун текстин аны иштеп 
чыккан субъектинин веб-сайтында милдетт�� т�рдө жары�лоо 
аркылуу аны менен таанышуу м�мк�нч�л�г�н камсыз кылуу;

♦	 коомдук талкуунун катышуучуларынан келип т�ш��ч� 
сунуштарды кабыл алуу, карап чыгуу жана жалпылоо, ошондой 
�ле келип т�шкөн сунуштар боюнча, анын ичинде веб-сайт 
(Интернет) аркылуу алынгандар боюнча кайра байланышты 
камсыз кылуу;

♦	 коомдук талкуулардын натыйжалары боюнча негиздеме маа-
лымкатка киргиз�� �ч�н жыйынтык маалыматты да�рдоо».

3. 24-беренеге: «Сунуштар жазуу ж�з�ндө, оозеки т�р�ндө (теге-24-беренеге: «Сунуштар жазуу ж�з�ндө, оозеки т�р�ндө (теге-
рек столдордун, парламенттик угуунун, конференци�лардын 
ж.б. ж�р�ш�ндө) жана �лектрондук т�рдө берилиши м�мк�н. 
Сунуштарды жазуу жана �лектрондук т�рдө бер��н�н форматын 
КРнын Өкмөт� бекитет» деген 4-пункту кошуу керек. 
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4. 24-беренеге жаңы 5-пункту кошуп, аны төмөнк�дөй жазуу керек:24-беренеге жаңы 5-пункту кошуп, аны төмөнк�дөй жазуу керек: 
«Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу а�ктаган-
дан кийин 3 (�ч) иш к�н�н�н аралыгында ошол актыны да�рда-
ган субъекттин веб-сайтында жайгаштырылат».».      

«Коомдук угуунун мөөнөттөрү» жөнүндө 25-беренеге карата 
түшүндүрмөлөр 

Аталган беренеде мыйзам долбоору �ки айдан кем �мес, ал �ми 
башка ЧУАнын долбоорлору бир айдан кем �мес убакыт бою талку-
уланат деп бекитилген. 

Тыянак
ЧУАнын долбоорунун жеке сектор тарабынан 60 к�ндөн кем �мес 

убакыт бою талкууланышын караган ЖТТнын методологи�сын �ске 
алганда, мыйзам долбоорлорун талкуулоо төрт айдан кем �мес, ал 
�ми башка ЧУАнын долбоорлорун талкуулоо �ч айдан кем �мес уба-
кытты алат. 

Сунуштар 
1. 25-беренени «бардык кызыккан тараптардын катышуусу» деген25-беренени «бардык кызыккан тараптардын катышуусу» деген 

сөздөр менен толуктоо керек. 
2. Коомдук талкууларды ЧУАнын долбоорун �ксперттөө/талдооКоомдук талкууларды ЧУАнын долбоорун �ксперттөө/талдоо 

форматында өткөр�� керек.
Жалпысынан, аталган мыйзам долбоорун ишке ашыруу �ч�н ке-

лип т�шкөн сунуштарды �сепке алуунун жана баалоонун форматта-
ры менен критерийлерин, Интернет аркылуу сунуштарды жайылтуу 
жана топтоо жол-жоболорун иштеп чыгуу зарыл.
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4-тиркеме

Парламенттин �ана министрликтердин деңгээлинде чечим  
кабыл алуу �роцессинин баскычтарын аныктоо, о��ондой 

эле бул �роцесске �арандык коом уюмдарынын каты��уусун 
иликте� билүү үчүн КРнын �Кнын де�утаттары, өкмөтүнүн, 

министрликтеринин, агенттиктеринин �ана БӨУлардын 
өкүлдөрү менен өткөрүлгөн интервьюнун суроолор тизмеги 

�январь, 2009-�.)  

Экспресс-интервью  

Интервьюнун максаты – парламент менен министрликтердин 
деңг��линде чечимдерди кабыл алуу процессинин утурумдук баскы-
чтарын аныктоо, ошондой �ле бул процесске ЖКУлардын катышуу 
тажрыйбасын иликтеп бил��. Интервьюнун дагы бир максаты – мам-
лекеттик чечимдерди кабыл алуу процессиндеги өз�нчө башка долбо-
ордо иликтениши м�мк�н болгон орчундуу маселелерди аныктоо.

Интервью берүүчүлөр: ЖКУлардын өк�лдөр� (1-топ), министр-
ликтердин өк�лдөр� (2-топ) жана депутаттар (3-топ).

Суроолор:
1. ЖКУлардын/департаменттин/башкармачылыктын/фракци�нын 

аталышы жана иш чөйрөс�.
2. Мамлекеттик чечимдин сапаттуулугунун критерийи �мне болуп 

�септелет�
3. Чечим кабыл алуунун жакшы/сапаттуу процессинин критерийи 

�мне болуп �септелет�
4. Парламентте/Сиздин министрликте чечим кабыл алуунун кайсы 

негизги баскычтары бар�
5. Бул процесс толук жана мыкты болуп �септелеби жана сапаттуу 

чечимдердин кабыл алынышына алып келеби�
6. Эгер андай болбосо, �мнени өзгөрт�п же жакшыртуу зарыл�
7. Чечим кабыл алуу процессин кайсы формалдуу �режелер (мый-

зам, мыйзамдык актылар) жөнгө салып турат� 
8. Чечим кабыл алуу процессине ЖКУлардын катышуусун кеңейт�� 

�ч�н кайсы чөйрөлөрдө мыйзам актылары жетишсиз же аларды 
жакшыртуу зарыл�
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9. Чечим кабыл алууда ЖКУлар кандай роль аткарат жана алар-
дын бул процесске катышуусу кайсы формада ишке ашырылу-
уда�

10. Чечим кабыл алуу процессинин кайсы баскычында ЖКУлардын 
катышуусу зарыл�

11. Чечим кабыл алуу процессинин кайсы баскычында ЖКУлардын 
катышуусу максатка ылайык �мес�

12. ЖКУлардын чечим кабыл алуу процессине катышуусу �ч�н 
мыйзамдардан сырткары дагы �мне бөгөт болууда�

13. Жаңы долбоор (SlovakAid) ЖКУлардын чечим кабыл алуу про-SlovakAid) ЖКУлардын чечим кабыл алуу про-) ЖКУлардын чечим кабыл алуу про-
цессине катышуу м�мк�нч�л�г�н кеңейт�� максатында кай-
сы конкретт�� жана аткарылышы м�мк�н болгон ишти аткара 
алат�

5-тиркеме

Парламенттин, �арандык коомдун �ана мамлекеттик аткаруу 
бийлигинин өкүлдөрү менен «�КУлардын чечим кабыл алуу 

�роцессине каты��уу мүмкүнчүлүгү» деген темадагы  
интервьюлардын �ыйынтыкталары �өнүндө кыскача отчет

�Борбордук Азиядагы Америка университетинин  
Социалдык изилдөөлөр борбору)

I. Интервьюнун максаты 

Интервьюнун максаты парламенттин жана аткаруу бийлик ор-
гандарынын деңг��линде чечим кабыл алуу процессинин азыр кол-
донулуп жаткан баскычтарын аныктоо жана бул процессте жаран-
дык коом уюмдарынын (ЖКУ) катышуу деңг��лин аныктоо болчу. 
Ошондой �ле интервью мамлекеттик чечим кабыл алууга ЖКУлар-
дын катышуусуна бөгөт болуучу тоскоолдуктарды аныктоого ба-
гытталган. 

II. Аткаруу бийлигинин өкүлдөрү менен болгон интервью-
лардын кыскача �ыйынтыктары 

Интервью бергендер: министрлик деңг��линдеги жетекчилер 
(министрлердин кеңешчилери жана бөл�м башчылары).
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�ал�ы корутундулар

♦	 Суралгандардын баары ЖКУларды мамлекеттик чечимдерди 
кабыл алуу процессине тартуу зарылдыгын баса белгилешти. 
Алар мында бул негизинен демократи�нын жана Кыргызстан-
дын өкмөт�н�н ишинин ачык-айкындыгынын белгиси деген 
ж�йөгө та�нышты.

♦	 Суралгандардын айрымдары ЖКУлардын чечим кабыл алуу 
процессине катышуусу, айрыкча �гер ЖКУЛАР чечимдердин 
маанил�� жана жакшы иштелип чыккан варианттарын сунуш-
таса, бул процесстин натыйжалуулугун арттырууга өбөлгө 
т�зөр�н айтышты. 

♦	 Интервьюнун бир катар катышуучулары ЖКУлардын чечим 
кабыл алууга �ле �мес, биринчи кезекте, кабыл алынган чечим-
дердин аткарылышына көзөмөл ж�рг�з��гө катышуусу керек 
деп белгилешти. Алар баары бир кийин талаптагыдай аткары-
лбай турган жаңы, идеалдуу чечимдерди иштеп чыгууга к�ч-
кубатты жана убактытты коротуунун ордуна, анча жакшы бол-
босо да кабыл алынган чечимдердин аткарылышына көз салган 
артык деген ж�йөлөрд� айтышты. 

Азыркы кездеги �рактика �өнүндө негизги ойлор 

♦	 Интервью бергендер мамлекеттик мекемелерде кадрлардын 
туруктуу иштебей, тез-тез орун алмашып жаткандыгын бел-
гилешти. Бир интервьюда �гер мурда кадрлардын тез-тез 
алмашуусу жогорку (министрлер, алардын орун басарлары 
жана андан бир аз төмөн баскычтагы айрым кызматчылар) 
кызмат орундарында байкалып келсе, �ми бул ортоңку баскы-
чтагы кызматкерлердин деңг��линде да байкалууда деп бел-
гиленген.

♦	 Суралгандардын пикирлери боюнча, кабыл алуу процесси-
не ЖКУларды тартууда негизинен ыктымал чечимдердин 
альтернативд�� варианттарынын сунушталышына көң�л буруу 
керек.

♦	 ЖКУларды бул процесске тартууда кабыл алынган чечимдердин 
аткарылышын көзөмөлдөөгө да маани бер�� зарыл. Ушул жа-
гынан алганда, ЖКУлар бир топ олутуу роль ойной алат, бул 
уюмдар көз карандысыз баа бер�� м�мк�нч�л�г�нө ��. Чечим 
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кабыл алуу процессине катышууга караганда көзөмөл ж�рг�з�� 
бир топ маанил�� деп белгиленди. 

♦	 Интервьюлардын биринде жарандык коом уюмдары өз пикир-
лерин бириктирип, мамлекеттик органдарга макулдашылган 
т�рдө кайрылышы зарыл деп белгиленди.

♦	 Мамлекеттик кызматкерлердин катарында жакшы чечимдерди 
көрсөт�п, жактай ала турган кесипкөй кадрлардын жетишсиз 
�кендиги белгиленди. 

♦	 Айрым учурларда бейөкмөт уюмдар секторундагы ар т�рд�� 
топтордун ортосунда к�рөш ж�р�п турат, бул жагдайды өкмөт 
ЖКУларды чечим кабыл алуу процессине катыштырбоо �ч�н 
пайдаланат. 

Азыркы кездеги ченемдик чөйрө 

♦	 Ченемдик	жана	укуктук	актылар	жөнүндө	мыйзам. Өкмөтт�н 
мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алуу �режелерин аныктаган 
бул мыйзам тийишт�� чечимдер �ч�н жетишерлик деңг��лде 
толук негиз болуп саналат. Ал мамлекеттик мекемелердин че-
чим кабыл алууга ЖКУларды катыштыруу м�мк�нч�л�г�н ка-
раса да, бирок муну талап кылбайт. Акыйкат министрлигинин 
сурамжылоого катышкан өк�л� мамлекеттик агенттик мамле-
кеттик �мес субъектилерди чечим кабыл алуу процессине рас-
мий катыштыруу �ч�н бул ченемдик м�мк�нч�л�кт� пайдалан-
ган бир да учур боло �лектигин билдирди. 

♦	 Президенттин	өлкөдө	мамлекеттик	саясатты	иштеп	чыгуу	
зарылдыгы	жөнүндө	жарлыгы	 (май, 2006-ж.). Бул ченемдик 
документ болгону са�сый жетекчилик катары гана кызмат кы-
лат. Жарлыктын аткарылбай калгандыгы анын практикалык 
маанисин кетирип турат. Интервьюга катышуучуларынын бири 
«мунун баары – куру сөз» деп белгиледи. 

♦	 Ченемдик	натыйжаларды	талдоо	жөнүндө	мыйзам.	Ал мый-
зам долбоорлорун оң/терс натыйжа бериши жагынан талдоону 
талап кылат. 

♦	 Мамлекеттик	 бийлик	 органдарынын	 жана	 жергиликтүү	
бийлик	 органдарынын	 кароосундагы	 маалыматтарды	 алуу	
мүмкүнчүлүгү	жөнүндө	мыйзам.	Аталган мыйзам ЖКУларды 
өкмөтт�к чечим кабыл алууга катыштыруу �ч�н жакшы курал 
болуп �септелет. 
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♦	 Суралгандардын айрымдары чечим кабыл алуу процессине 
катышуу жөн�ндө ЖКУ менен келишим т�з�лө турган бол-
со, алардын мамлекет тарабынан каржыланышын карай тур-
ган ченемдик актыларды иштеп чыгуу зарыл болорун белги-
лешти. Ошону менен бирге бюджетте каражаттарды камсыз 
кылып, мамлекеттик мекемелерга ал акчаларды сарптоого 
м�мк�нч�л�к бер��ч� ченемдик актыларды да кайра карап 
чыгуу керек. Ошондой �ле келишим т�з�лө турган ЖКУларды 
аккредитаци�лоо боюнча ченемдик актыларды жана мындай 
келишимдин форматын иштеп чыгуу зарылдыгы бар. 

♦	 Чечим кабыл алууга катыштырыла турган ЖКУларды аккреди-
таци�лоо, ошондой �ле мониторинг ж�рг�з�� маселелери �ки 
интервьюда коюлду. 

♦	 Интервьюлардын биринде азыркы кездеги мыйзам негиздери 
ЖКУлардын чечим кабыл алуу процессине катышуусуна тыюу 
салбайт, бирок аларды ведомстволордун ченемдик актылары 
деңг��линде (же мамлекеттик деңг��лде) жөнөкөйл�шт�р�� 
керек деп белгиленген.

♦	 Макулдаштыруу тизмесин жана пикир келишпестиктер-
дин матрицасын т�з��гө тийишт�� жол-жобону өзгөрт�� 
м�мк�нч�л�г� болушу жана ЖКУлар бул тутумга киргизилиши 
зарыл. Интервьюга катышуучуларынын бири өкмөтт�к чечим 
кабыл алуу процессине ЖКУлардын пикирин макулдашты-
руу тизмесине жана пикир келишпестиктердин матрицасына 
киргиз�� жол-жоболоруна байланышкан жаңылыктарды мый-
замдарды өзгөртпөй �ле (себеби аларда айрым жалпы жоболор 
орун алган) өкмөтт�к буйруктун жардамы менен ж�зөгө ашыр-
са болот деп белгилеген.

♦	 Жарандык коом уюмдары адатта өкмөткө өз ара макулдашуусуз 
кайрылып ж�ргөнд�г� өк�н�чт��, ошондуктан алар кайсы бир 
маселе боюнча иш ж�рг�з��ч� жана ар т�рд�� сунуш-пикир-
лерди кароого киргизе алгыдай бирикмелерди/коалици�ларды 
т�з�� зарыл деген ой айтылды. 

♦	 Мамлекеттик са�сатты иштеп чыгуу жөн�ндө Президент-
тин мурунку жарлыгын жокко чыгарып, бул чөйрөдө жаңы 
мөөнөттөрд� жана, балким, жаңы милдеттерди белгилей тур-
ган жаңы Жарлык керек деген пикир айтылды. 
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♦	 Мыйзамдарга ЖКУлардын чечим кабыл алуу процессине ка-
тышуусуна байланыштуу өзгөрт��лөр киргизиле турган болсо, 
кабыл алынган ченемдердин аткарылышын көзөмөлдөй тур-
ган мамлекеттик мекемени/т�з�мд� же механизмди уюштуруу 
зарыл. 

Натый�алуу та�рыйба мисалдары 

♦	 2004–2007-жылдары �зг�лт�кс�з өткөр�л�п келген Маалы-
мат технологи�лары боюнча ар жылдык конференци�лар 
(уюштуруучулар – Байланыш министрлиги жана ушул тар-
макта иш ж�рг�згөн ишканалар менен жарандык коом уюм-
дары). 

♦	 Адилет министрлигини алдындагы Коомдук кеңеш. Ал ушул 
кеңештин м�чөс� болгон ЖКУлардын ой-пикирлеринин көз 
карандысыздыгын камсыздаганына жараша гана ийгиликт�� 
иштей алат. Бирок жалпысынан бул жагынан жетишт�� көз 
карандысыздык камсыздала �лек, себеби кеңештин м�чөлөр�н 
министрлик тандап алат. 

♦	 Майыптардын кызыкчылыктарын коргоочу ЖКУлардын 
майыптар �ч�н социалдык кепилдиктер жөн�ндө мыйзамга ай-
рым өзгөрт��лөрд� киргиз��дө жетишкен жакын арадагы ий-
гиликтери сөзгө алынды. 

♦	 Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте баштапкы 
медициналык-санитардык жардам көрсөт�� тармагында ре-
формаларды ж�рг�з�� боюнча ченемдик актыларды да�рдап 
жаткан Үй-б�лөл�к дарыгерлер ассоциаци�сы. Бул долбоор-
ду ЮСАИД колдогон �ле, кийинки баскычтарда, айрыкча өз 
м�чөлөр�н�н �мгек укуктарын коргоого туура келгенде, бул 
ассоциаци� өз алдынча иш ж�рг�з�п калды. 

III. Парламенттин мүчөлөрү менен болгон интервьюлардын 
кыскача натый�алары 

Интервью берүүчүлөр: парламенттеги негизги �ки парти�-
нын – көпч�л�кт�н «Ак-Жол» парти�сы менен оппозици�лык Кыр-
гызстан социал-демократи�лык парти�сынын – м�чөлөр� болгон 
өк�лдөр�. 
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�ал�ы тыянактар

♦	 Учурдагы мыйзам жаратуу процессинде жарандык коомдун 
катышуусу жөн�ндө суралган депутаттардын карама-каршы 
пикирлери айтылды. Парламент м�чөлөр�н�н бир тобу ЖКУ-
лардын утурумдук мыйзам кабыл алуу процессине катышуу-
су чектелген �мес, ошондуктан азыркы ченемдик практикага 
өзгөрт��лөрд� киргиз��гө басым жасоонун зарылдыгы жок деп 
�септейт. Ошол �ле учурда суралгандардын �кинчи тобу ЖКУ-
лардын чечим кабыл алууга катышуу м�мк�нч�л�г� чектел�� 
�кендигин белгиледи да, азыркы кезде парламенттеги ченем 
т�з�� жол-жобосун кайра карап чыгууга чакырды. 

♦	 Сурамжылангандардын көпч�л�г� ченемдик актыларды кескин 
өзгөрт�� са�сатын жана аракетин колдобойт. Алардын пикири 
боюнча, кошумча өзгөрт��лөр �ле жетишт�� болот. Мындай 
пикир парламенттин башкаруучу парти�сынын («Ак Жол» пар-
ти�сынын) катарында �стөмд�к кылган кыйла консервативд�� 
көз караштар менен шартталган. Бул парти� негизинен өз�н�н 
лидерлери менен инсайдери жары�лаган концепци�ларды кол-
доп, сыртта тургандардын, мунун ичинен жарандык коом уюм-
дарынын иштеп чыккан иде�ларына дайыма �ле көң�л бура 
бербейт. 

♦	 Сурамжылангандардын көпч�л�г� са�сый чечимдердин аль-
тернативаларынын ар т�рд�� болушуна ЖКУлардын кошкон 
салымына оң баа берди. Ошол �ле учурда ЖКУлардын билими-
нин жана кызыкчылык чөйрөс�н�н гендердик теңдештик, адам 
укуктары жана айлана-чөйрөн� коргоо маселелери менен чек-
телип калгандыгына тынчсызданган пикир да айтылды. Натый-
жалуу чечимдерди кабыл алуу �ч�н депутаттар зарыл маалы-
маттарды өз убагында таба албайт, ЖКУ тарабынан берил��ч� 
нускамалардын жетишсиздиги да сезилип турат. 

Азыркы кездеги �рактика �өнүндө негизги билдирүүлөр 

♦	 Сурамжылангандар ЖКУ айрым маселелер боюнча алардан 
жакшы кабардар �кендигин жана ал маселелерди чеч�� боюнча 
көб�рөөк тажрыйбага �� �кендигин ырасташты. Ошентсе да, 
азыркы кездеги мыйзам жаратуу жол-жоболорунда парламент 
жана анын комитеттери ЖКУларды мыйзам жаратуу процес-
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сине тартууга милдеттендирген �мес. Мисалы, парламенттин 
комитеттери жаңы мыйзам долбоорлорун кароодо же азыркы 
укуктук актыларга оңдоолорду киргиз��дө коомдук угууну 
өткөрө да, өткөрбөй да коё алат. Маалымат алуу м�мк�нч�л�г� 
жөн�ндө мыйзам бардык мамлекеттик мекемелерди, мунун 
ичинен парламентти жана анын т�з�мдөр�н коомчулукка �ч 
тоскоолдуксуз маалымат бер��гө милдеттендиргенине кара-
бастан, ЖКУ дагы да болсо мыйзам жаратуу ишмердигине 
кир��дө чектөөлөргө туш болууда.

♦	 2007-жылы декабрь айында кыргыз парламентинин м�чөлөр� 
биринчи жолу парти�лык тутум негизинде шайланды. Идеал 
ж�з�ндө, парти�лык тутум ЖКУлардын мыйзам жаратуу иш-
мердигине катышуу м�мк�нч�л�г�н са�сый парти�лар уюшту-
руучу кеңешмелерде, талкууларда катышуу сы�ктуу жаңы 
жолдору менен камсыз кылыш керек болчу. Бирок са�сый пар-
ти�лар тарабынан өткөр�л��ч� кеңешмелердин баары �ле ко-
омчулук �ч�н ачык болбой жатат.

♦	 Азыркы кезде бардык мыйзам долбоорлору милдетт�� т�рдө 
парламенттин юридикалык бөл�м�н�н кароосунан өткөр�лөт. 

♦	 Парламенттик комитеттерге мыйзам долбоорлорун коомдук 
көзөмөл �ч�н парламенттин веб-сайтында жайгаштырууга 
кеңеш берилет. Бирок комитеттердин көпч�л�г� муну жаса-
шпайт. 

♦	 ЖКУлар өз кызыкчылыктарын парламентте көрсөт�� �ч�н би-
ригишпейт, алардын бирдикт�� көз караштары жок деген сын 
пикир айтьлды. Натыйжада ЖКУ өз сунуштарын дайыма �ле 
ийгиликт�� алдыга жылдыра алышпайт. 

♦	 Дагы бир сын пикир ЖКУнлардын өк�лдөр�н�н талдоо 
көнд�мдөр�нө карата айтылды. Жарандык коомдун көпч�л�к 
уюмдары жакшы негизделген талдоолорду ж�рг�зө албайт деп 
белгиленди. Ошентип, ЖКУлар өздөр�н�н көз караштарын 
коргоодо ынанымсыз келишет. 

Азыркы кездеги ченемдик чөйрө 

♦	 Парламентте мыйзам т�з�� жол-жоболорун жөнгө салуучу 
негизги укуктук акт болуп 2008-жылы кабыл алынган КРнын	
Жогорку	Кеңешинин	 регламенти	жөнүндө	 мыйзамы	 саналат.	
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2007-жылы декабрь айында кыргыз парламентинин м�чөлөр� 
биринчи жолу парти�лык негизде шайланышкан. Буга ылайык 
парти�лык тутумга өт��н� чагылдырган жаңы �режелер менен 
жол-жоболор иштелип чыккан. Жаңы жол-жоболор аталган 
мыйзамда расмий бекитилген. Ошону менен бирге, суралган-
дар белгилегендей, бул мыйзам парти�лык тутумду иштет�� 
жагынан тажрыйба жок шартта иштелип чыккандыктан, анын 
бир катар жоболорун, атап айтканда, ЖКУлардын мыйзам жа-
ратуу процессине катышуусу жөн�ндө жобону кайра карап чы-
гуу зарыл. 

♦	 Интервьюга катышкандардын биринин пикири боюнча, орчун-
дуу маселелердин бири –бул мыйзамдын жоболорун бардык 
�ле ЖКУлар жакшы биле бербегендиги. 

♦	 КР ЖКнын регламенти жөн�ндө мыйзамдын дагы бир кемчи-
лиги – ал угууга ЖКУларды чакырууну парламенттик комитет-
терге милдеттендирбейт, сунуш гана кылат. Сурамжыланган-
дардын бири угууга ЖКУларды чакырылышы же чакырылбай 
калышы парламенттик комитеттин төрагасынын чечимине 
жараша болот деди. Ошону менен бирге азыркы кезде коми-
теттердин төрагалары угууну ачык өткөр��гө көб�рөөк ыктап 
калгандыгы баса белгиленди. 

♦	 Аталган мыйзамдын чектел�� м�нөз�нө байланыштуу ЖКУ-
лар өздөр�н�н парламенттик угууларга катышуусун кам-
сыз кылууну талап кылганда, негизинен, «Маалымат алуу 
м�мк�н�чл�г� жөн�ндө мыйзамга»	 та�нышат. Айрым учур-
ларда парламенттин шашылыш угууларына ЖКУлардын каты-
шуусуна уруксат берилген �мес. Мындай жагдайларда ЖКУ-
лар өздөр�н�н коомдук маалымат алуу укугу бузулгандыгы 
тууралуу жергиликт�� сотторго кайрылышкан. Соттор ЖКУ-
ларды колдогондугуна карабастан, парламент м�чөлөр� ко-
митеттердеги угууга ЖКУларды чакыруу/чакырбоо жөн�ндө 
чечим кабыл алууда КРнын ЖКнын регламенти жөн�ндө 
мыйзамга та�нып келишет. 

♦	 Праламентте ар бир са�сый парти�нын өз отурумдарына ЖКУ-
лардын катышуу м�мк�нч�л�г�н жөнгө салуучу ички �реже-
лери бар. Көпч�л�кт�н парти�сы «Ак-Жол» ЖКУлардын ар 
т�рд�� угууга катышуу м�мк�нч�л�г�н баарынан көп чектеп 
турат. 
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Алгылыктуу та�рыйбанын мисалдары 

♦	 Парламенттин ар бир комитети тиги же бул тармакта иш алып 
баруучу ЖКУлар жөн�ндө маалымат топтомуна ��. Мисалы, Ко-
опсуздук маселелери боюнча комитет т�рмөлөрдө жана камо-
ого алынган жайларда адам укуктарын коргоону көзөмөлдөөч� 
жарандык коом уюмдары менен байланышып турат. Социал-
дык маселелер боюнча парламенттик комитет өз�н�н коомдук 
угууларына саламаттык сактоо, билим жана социалдык коргоо 
тармагында адистешкен ЖКУларды чакырат. 

♦	 Жаңы мыйзамдар менен азыркы укуктук актыларга 
өзгөрт��лөргө башкы демилгечи болгон аткаруу бийлигинин, 
парламенттин жана ЖКУлардын ортосундагы т�здөн т�з, ачык 
с�йлөш�� бардык олуттуу жагдайларды �ске алган мыйза-
мдардын кабыл алынышына өбөлгө болот. Мындай мисалдар-
дын бири – 2008-жылы к�з�ндө кабыл алынган жаңы Салык 
кодекси. 

♦	 ПРООНдун демократи�лык башкаруу программасынын арка-
сында парламент өкмөт тарабынан өлкөн�н ар жылдык бюдже-
тин т�з�� сы�ктуу стратеги�лык маселелер боюнча ачык угуу-
ну уюштура баштады. Бул коомдук угууларда негизги са�сый 
субъектилер, алардын катарында ЖКУлар катышат. Мындай та-
жрыйба парламенттин ишинде туруктуу м�нөзгө айланат деген 
божомол бар. 

IV. �арандык коом уюмдарынын өкүлдөрү менен болгон ин-
тервьюлардын кыскача тыянактары

Интервью бергендер: коомдук ишмерлер жана өлкөн�н борбо-
ру Бишкектин жарандык коом уюмдарынын жетекчилери. Өк�лдөр� 
сурамжылоого катышкан ЖКУлардын иш чөйрөлөр�: адам укукта-
рын коргоо, балалыкты коргоо, шайлоолорго байкоо ж�рг�з��, ЖКУ-
лардын м�мк�нч�л�ктөр�н арттыруу, гендердик маселелер жана 
бейөкмөт уюмдар секторундагы кызматташтык.

�ал�ы тыянактар

♦	 Д��рлик бардык суралгандар Кыргызстандын жарандык 
к�чтөр�н�н кызыкчылыктарын �ске албаганда, чечим кабыл 
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алуу процесси натыйжалуу болушу м�мк�н �мес деп белгиле-
шти. 

♦	 Ар т�рд�� социалдык маселелерди чеч��дө, бир жагынан, ай-
мактык жана жергиликт�� бийлик органдары өз ара байланыш-
кан, бирок айрым турган милдеттерге басым жасашат. Экинчи 
жагынан, бул органдардын ар бири мамлекеттик милдеттенме-
лерди аткарууда ар башкача деңг��лде жигерд��л�к көрсөтөт 
да, бир форматтан �кинчи форматка өт�п турат. Ошондуктан 
чечим кабыл алуу процесси катуу, ийкемсиз механизм �мес, 
ийкемд�� болушу, ошол �ле учурда мында ар т�рд�� уюмдар-
дын ишмердигинин ж�йөс� �ске алынууга тийиш. 

♦	 Азыркы шарттарда кабыл алынган чечимдерди аткарууда 
кыйынчылыктар бар. 

♦	 Чечим �мнеге багытталгандыгын (кайсы өзгөрт��лөргө, кантип 
жетишилерин) аныктоо дайыма �ле м�мк�н боло бербейт. 

♦	 Азыркы бар жана ыктымал маселелерге толук, терең жана са-
паттуу талдоонун жоктугу белгиленди. 

♦	 Азыркы парламенттин деңг��линде чечим кабыл алуу процес-
синин негизги баскычтары жөн�ндө суроого жооп бер��дө 
ЖКУлардын айрым өк�лдөр� кыйналышты. Ат�г�л парламент-
тик институтту өз кызыкчылыктарын алдыга жылдыруунун 
куралы катары колдонуучу алдыңкы ЖКУлар деле, тилекке 
каршы, парламенттеги мыйзам жаратуу жол-жобосу кандай 
�кендигин дайыма �ле биле беришпейт. 

♦	 ЖКУлардын чечим кабыл алуу баскычтарын жакшы билбеген-
диги малыматтын жоктугу менен, �кинчиден, парламенттин 
иши жабык ж�рг�з�лгөнд�г� менен т�ш�нд�р�л�ш� м�мк�н. 
Мисалы, суралгандардын биринин интервьюда айткан сөз�нөн 
�з�нд�: «Мен биздин парламентте чечим кабыл алуу баскычта-
ры жөн�ндө б�дөм�к гана билем. Мурда мыйзам долбоорлору 
боюнча талкуулар телебер��лөрдөн, т�з �фирден көрсөт�л��ч�, 
�ң маанил�� мыйзам долбоорлору ЖМКда жары�ланчу жана 
кызыккан мекемелер менен жарандык коом уюмдарынын ара-
сында таркатылчу. Эми баары башкача. Мисалы, биздин уюм 
«Дин тутуу �ркиндиги жана диний уюмдар жөн�ндө» мыйзам 
долбоорун издеп, таба алган жок. Мыйзамдын долбоору ЖК-
нын сайтында да жары�ланбаптыр». ЖКУлардын бир нече 
өк�л� «Кайсы формалдуу �режелер (мыйзамдар, ченемдер) 
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чечим кабыл алуу процессин жөнгө салып турат�» деген су-
роого жооп бере албаганы бекеринен �мес. Бир гана уюм бул 
суроого кеңири жооп бере алды. Анын пикири боюнча, аткаруу 
бийлигинин органдарында (министрликтерде жана мамлекет-
тик мекемелерде чечим кабыл алуу процесси министрликтин 
мыйзамдары жана ченемдик актылары (көрсөтмөлөр�, буйрук-
тары жана токтомдору) аркылуу жөнгө салынат. Ушундай ту-
тум ведомстволор аралык деңг��лде да орун алган, анда бардык 
министрликтер аралык буйруктар, уставдар ж. у. с. бардык ми-
нистрликтер менен ведомстволордун ортосунда ведомстволор 
аралык макулдашуу жол-жобосу аркылуу өтөт. 

♦	 Суралгандар азыркы кездеги мыйзамдар Кыргызстандын жа-
рандык секторуна са�сатты иштеп чыгуунун бардык баскы-
чтарында активд�� катышуу м�мк�нч�л�г�н берет, бирок бул 
мыйзамдар мамлекеттик (буга дайыма �ле кызыга бербеген) 
мекемелер тарабынан да, көпч�л�г� долбоорлорго багытталган 
жана мамлекеттик органдар менен башаламан, иретсиз кызмат-
ташуучу жарандык коом уюмдары тарабынан да начар аткары-
лат деп белгилешти. 

♦	 Адам укуктары боюнча ЖКУлардын өк�лдөр� азыркы учурда 
Адам укуктары, саламаттык сактоо, менчиктештир��, коомдук 
кызмат көрсөт�� жана мамлекеттик кепилдиктер сы�ктуу тар-
мактарда ченемдик актылар жоктугун жана ат�г�л азыркы бар 
актылар деле ЖКУлардын чечим кабыл алуу процессине каты-
шуу м�мк�нч�л�г�н кеңейт�� �ч�н жакшыртылышы керекти-
гин белгилешти. 

♦	 Азыркы к�ндө жарандык коомдун маанил��л�г� айкын 
көр�нбөйт деп ты�нак чыгарса болот. Жарандык коом уюм-
дары болгон маселелерди жана кабыл алынып жаткан мыйзам 
долбоорлорун талкуулап, са�сатты жакшыртуу боюнча өз су-
нуштарын билдире алышат. Алар мындай нускамаларды, �гер 
өкмөтт�н ишмердиги демократи�лык ченемдерге жана баалу-
улуктарга туура келбесе, беришет. Ошентсе да, көп учурларда 
жарандык коом уюмдары чечим кабыл алуу процессинде арзы-
баган роль ойношот. Мисалы, акыркы парламенттик шайлоо-
нун натыйжалары бурмаланган, бул жок дегенде нааразылыкты 
пайда кылат. «Жарандык коомдун �н� угулбай калып жатат» 
(суралгандардын биринин сөз�). 



108

♦	 Бардык суралгандар чечим кабыл алуу процессине таасир 
�т�� жагынан жарандык коом уюмдары анча-мынча ийгилик-
терге жетишип жатканына карабастан, ар бир бейөкмөт уюм 
бул багытта көп к�ч жумшоосу керек дегенге макул болушту. 
Жарандык коомдон көп нерсе көз каранды. Немис социологу 
Й. Хабермас айткандай, «баалуулуктар, мунун ичинен б�тк�л 
д�йнөдө таанылуучу баалуулуктар, абада калкып ж�рбөйт. 
Алар сатып алынуучу, таратылуучу же б�т д�йнөгө �кспортто-
луучу товар �мес. Аларды ар т�рд�� социалдык жана маданий 
чөйрөдө кабыл алуунун жалгыз жолу узакка созулган с�йлөш�� 
жана талкуу болуп �септелет. Башка бардык жол-жоболор тиги 
же бул көз караштар менен принциптерди бөлөктөрд�н баары-
на таңуулоо болуп �септелет».

♦	 Интервью бергендердин пикири боюнча, жарандык коом уюм-
дары өлкөн�н өн�г��с�н аныктай турган концептуалдуу иде�-
ларды, стартеги�лар менен са�сатты талкуулоого активд�� ка-
тышуусу өтө маанил��. Мындан тышкары, алар чечимдердин 
аткарылышына мониторинг жана көзөмөл ж�рг�з��дө катышу-
уга тийиш. Ошентип, жарандык коом уюмдарын чечим кабыл 
алуу процессине катыштыруу бул процесстин бардык баскы-
чтары �ч�н зарыл. 

♦	 Жарандык коом уюмдарын чечим кабыл алуу процессинде 
натыйжалуу катышуусуна бөгөт болуп жаткан тоскоолдук-
тардын ичинен суралгандар көпч�л�к ЖКУлардын ыкшоо-
лугун, компетентсиздигин жана мыйзамдарды билбести-
гин, ошондой �ле парламент жана аткаруу бийлиги менен 
иштөөдө кесипкөйл�к деңг��линин төмөнд�г�н айтыш-
ты. Көпч�л�к учурларда, алар белгилегендей, ЖКУ менен 
өкмөтт�н ишмердигин талкуулоо жана чечимдерин коор-
динаци�лоо формалдуу ж�рг�з�лөт. Натыйжада жарандык 
коом уюмдарынын нускамалары соңку расмий документтер-
де чагылдырылбайт. Андан тышкары, мамлекеттик кызмат-
тагы адамдардын тез-тез алмашып турушу жарандык коом 
уюмдары менен кызматташууга терс таасир тийгизет, себеби 
жаңыдан байланыш т�з�� �ч�н өтө көп убакыт кетет. Дагы 
бир олуттуу тоскоолдук – азыркы өкмөттө коррупци�нын 
г�лдөп тургандыгы. 
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♦	 «Жаңы (SlovakAid тарабынан каржыланып жаткан) долбо-
ор жарандык коом уюмдарынын чечим кабыл алуу процес-
сине катышуу м�мк�нч�л�г�н жогорулатуу жагынан кандай 
конкретт�� жана ишке ашырыла турган натыйжаларга жетки-
риши м�мк�н�» деген суроого жооп берип жатып, айрым су-
ралгандар бул парламентте мыйзам жаратуу жол-жоболорун 
талдоо жана кайра карап чыгуу болушу м�мк�н деп айтышты.

V. Тыянак

Интервьюлардын натыйжаларын долбоордун �ксперттери ме-
нен бирге талдап, талкуулагандан кийин, долбоордун к�ч-араке-
тин Кыргызстан праламентиндеги мыйзам жаратуу жол-жобосун 
иликтеп бил��гө жана кайра карап чыгууга жумшоо чечими кабыл 
алынды. Бул чечим, биринчиден, парламенттин көпч�л�к м�чөлөр� 
ЖКУлардын мыйзам жаратуу процессине катышуу м�мк�нч�л�г�н 
жөнгө салуучу парламенттик жол-жоболорго өзгөрт�� киргиз�� за-
рылдыгын баса белгилегендиги менен шартталган. Экинчиден, жа-
рандык коомдун айрым уюмдары аталган маселеге биринчи кезекте 
көң�л бурууну кеңеш кылышты. Үч�нч�дөн, долбоордун ресурстары 
(убактысы жана каражаттары) чектел��, бул болсо көп сандагы ми-
нистрликтерди, мамлекеттик мекемелерди, ошондой �ле аймактык 
жана жергиликт�� бийлик органдарын тартуу менен аткаруу бийли-
гинин деңг��линде са�сатты иштеп чыгуунун татаал механизмдери-
не көң�л бурууга м�мк�нч�л�к бербейт.
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6-тиркеме

Мыйзам �аратуу �роцессине БӨУлардын мамлекеттик 
деңгээлде каты��уу та�рыйбасын иликтөө максатында 

�үргүзүлгөн анкета

Урматтуу	кесиптештер!

БААУнун алдындагы Социалдык изилдөөлөр борбору (СИБ)  
жана «ЖКУлардын са�сый чечим кабыл алуу процессине  

катышуу м�мк�нч�л�г�н кеңейт��» долбоорунун �ксперттик  
тобу мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу процессине 

бейөкмөт уюмдардын катышуу тажрыйбасын иликтеп бил��  
максатында Кыргыз Республикасындагы БӨУлардын арасында 

сурамжылоо ж�рг�з��дө.
Сиздин жардамыңыз менен өткөр�лгөн сурамжылоонун  

жыйынтыгы коомдун талабын канааттандырып, коомчулуктун  
мамлекеттик башкарууга жана натыйжалуу катышуусуна жана 

социалдык өнөктөшт�кт� өн�кт�р��гө көмөк болот деп ишенебиз. 
Сиздин иш билги ой-пикириңиз биз �ч�н өтө маанил��!

__________________________________________________________

1. Сиздердин бейөкмөт уюмдун толук аталы��ы:Сиздердин бейөкмөт уюмдун толук аталы��ы:

2. Сиздердин бейөкмөт уюмдун �очта дареги:Сиздердин бейөкмөт уюмдун �очта дареги:

3. Телефон�дор)дун�факстын номери:Телефон�дор)дун�факстын номери:

4. Сиздердин бейөкмөт уюм өз и��мердигин кайсы аймактаСиздердин бейөкмөт уюм өз и��мердигин кайсы аймакта 
�үргүзөт?

♦	 Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында
♦	 бир облуста
♦	 бир райондо
♦	 бир нече облуста
♦	 бир шаарда
♦	 башка (атап көрсөтүңүз)_____________________________
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�. Сиздердин бейөкмөт уюмдун и��мердигинин негизги багы-
тын көрсөтүңүз (Бир башкы багытты тандоо керек): 

♦	 жарандарга социалдык колдоо көрсөтүү
♦	 жарандардын саламаттыгын сактоо
♦	 дене тарбияны жана спортту өнүктүрүү
♦	 жарандардын укуктарын коргоо
♦	 маданиятты жана искусствону өнүктүрүү
♦	 балдарды жана энелерди колдоо
♦	 илимди жана техниканы өнүктүрүү
♦	 балдар кыймылы жана балдардын чыгармачылыгын 

өнүктүрүү
♦	 жаштар кыймылын өнүктүрүү
♦	 курчап турган табигый чөйрөнү сактоо жана жаныбарларды 

коргоо
♦	 калктын жергиликтүү өз алдынча башкарууга катышуусун 

активдештирүү
♦	 калкты укуктук жактан агартуу жана укуктук сабаттуулу-

гун көтөрүү
♦	 жарандык коом уюмдарын өнүктүрүү
♦	 талдоо ишмердиги
♦	 башка (атап көрсөтүңүз)_______________________________

6. Сиздердин бейөкмөт уюм менен бийлик органдарынын кыз-
матта��уусуна адатта ким тарабынан демилге көтөрүлөт?

♦	 Сиздкердин бейөкмөт уюм тарабынан
♦	 Бийлик органдары тарабынан
♦	 Эки тараптан тең
♦	 Донорлор тарабынан 
♦	 Башка (атап көрсөтүңүз)____________________________
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7. Сиздердин бейөкмөт уюм менен мамлекеттик бийликтин 
ортосундагы кызматта��тык кайсы деңгээлде байкаларлык 
�ана натый�алуу өтөт де� эсе�тейсиз?

♦	 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
деңгээлинде

♦	 Министрликтер менен ведомстволордун деңгээлинде
♦	 Жогорку Кеңештин деңгээлинде
♦	 Өкмөттүн деңгээлинде
♦	 Кыргыз Республикасынын Президентинин администрациясы-

нын деңгээлинде

8. Сиздердин бейөкмөт уюм менен бийлик органдарынын орто-
сундагы кызматта��тыктын кайсы түрлөрү �арандык коом 
уюмдарынын чечим кабыл алуу �роцесстерине активдүү ка-
ты��уусуна өбөлгө болот де� ойлойсуз?

9. Мамлекеттик чечим кабыл алуу деңгээлинде Сиздердин 
бейөкмөт уюм тарабынан бийлик органдары менен биргелик-
те 2006–2009-�ылдары кайсы и��-чаралар аткарылды эле?

10. Мындай биргеле��кен и��тин �ыйынтыгында кандай на-
тый�аларга �ети��илди?

11. Мамлекетитк чечим кабыл алуу �роцессинде Сиздердин 
бейөкмөт уюм кайсы кыйынчылыктарга баарынан кө� ту�� 
болот? 

12. �ечим кабыл алуу �роцессине бейөкмөт уюмдардын каты-
��уусунун мыйзамдык кайсы �ол-�оболору Сизге белгилүү 
�ана Сиздердин бейөкмөт уюмдун и��инде �айдаланылат?

13. Сиздердин бейөкмөт уюм �арламенттик угууларда каты��ты 
беле?

14. Бул �роцессте Сиздердин бейөкмөт уюмга кандай роль ый-
гарылган?

♦	 катышуучунун ролу
♦	 уюштуруучулардын биринин ролу
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♦	 эксперттин ролу
♦	 башка (атап көрсөтүңүз)_______________________________

1�. Сиздердин бейөкмөт уюм каты��кан �е ую��туруучулардын 
бири болгон �арламенттик угуу кандай натый�аларды бер-
ди? 

16. Кыргыз Рес�убликасынын �огорку Кеңе��инин �арламент-
тик угууларынын са�атына сиз кандай баа берер элеңиз?

♦	 канааттандырарлык
♦	 канааттандырарлык эмес
♦	 жооп берүү кыйын

17. Парламенттик угууну өткөрүүнү �ак��ыртуу боюнча Сиз-
дин кеңе��териңиз

18. Сиздердин бейөкмөт уюм мамлекеттик чечим кабыл алуу 
боюнча и��ке сырткы экс�ерттерди тартабы? Бул канчалык 
тез �ана кайсы маселелер боюнча болу� турат?

19. Бийлик органдары БӨУлардын �ана сырткы экс�ерт-
тердин нускамаларын эске алууга кызыгабы �ана буга 
�өндөмдүүбү?

♦	 кызыгышат
 албетте,	ооба
	 ооба	десе	болот
	 жок	десе	болот
	 албетте,	жок
	 жооп	берүү	кыйын
♦	 жөндөмдүү
 албетте,	ооба
	 ооба	десе	болот
	 жок	десе	болот
	 албетте,	жок
	 жооп	берүү	кыйын



114

20. Сиздердин бейөкмөт уюмдун �икири боюнча, чечим кабыл 
алуу �роцессинде коомчулуктун каты��уусун �огорулатуу 
үчүн эң оболу эмне кылуу зарыл?

21. Сиздердин бейөкмөт уюм мамлекеттик деңгээлде чечим 
кабыл алуу боюнча бийлик органдары менен биргеле��и� 
и��төөнү �ак��ыртуу үчүн эмнелерди суну�� кыла алат?

22. Айрым өлкөлөрдө �еке адамдар �ана юридикалык �ак-
тар кире��е салыгынын 1% �е 2%ын өздөрү танда� алган 1% �е 2%ын өздөрү танда� алган 
бейөкмөт уюмунун и��мердигин колдоого �ум��айт. Мындай 
и�� Кыргызстанда мүмкүн де� ойлойсузбу� 

♦	 ооба
♦	 жок

Биздин анкетаны толтурууга бөлгөн убактыңыз �ч�н Сизге чоң 
рахмат!

7-тиркеме

«Кыргызстанда �арандык коом уюмдарынын туруктуулугу  
�ана натый�алуулугу» долбоорунун алкагында  

«Мамлекеттик �борбордук) деңгээлде саясый чечим кабыл алуу 
�роцессине �КУлардын каты��уу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү» 

деген темада Кыргыз Рес�убликасындагы БӨУлардын  
арасында �үргүзүлгөн сурам�ылоонун натый�алары  

тууралуу кыскача отчёт 

Июнь,	2009-ж.

Коомчулуктун чечим кабыл алуу процессине катышуусу – бул 
жарандарга өздөр�н�н турмушуна таасир тийгизе турган маселелер-
ди чеч��гө катышуу м�мк�нч�л�г�н бер��ч� демократи�лык при-
нцип. Коомчулуктун активд��л�г� аркасында бийликтин аткаруучу 
жана мыйзам чыгаруучу бутактары ар т�рд�� ой-пикирлерди �ске 
алуу, ар тараптуу маалыматтарды бил�� жана квалификаци�луу, ой-
лонулган чечим кабыл алуу м�мк�нч�л�г�нө �� болушат. Өлкөн�н 
са�сый турмушуна коомчулуктун кеңири катмарлары тартылганда, 
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ар т�рд�� чыр-чатактардын жана т�ш�нбөст�ктөрд�н алдын алууга 
өбөлгө т�з�л�п, чечимдерди да�рдоодо коомдун колдоосуна жети-
шилет, ал �ми кийинчер��к ошол чечимдерди ж�зөгө ашырууга жол 
ачылат.

«Коомдук катышуу» («коомдун катышуусу») деген термин, бир 
жагынан, жаңы �мес, �бактан бери белгил��. Экинчи жагынан, 
өткөр�лгөн сурамжылоодон көр�н�п тургандай, бул терминдин 
жалпы кабыл алынган аныктамасы али да тактала �лек. Бул жагдай 
т�ш�н�ктөрд� чаташтырууга жана жарандардын укуктарынын бузу-
лушуна алып кел��дө, себеби «коомдук катышуу» деп башка про-
цесстер, формалар жана механизмдер да аталып кет��дө. Кыргыз 
Республикасынын БӨУлардын арасында өткөр�лгөн сурамжылоо 
биринчи кезекте коомчулуктун мамлекеттик деңг��лде чечим ка-
был алуу процессине БӨУлар аркылуу катышуу маселесин иликтеп 
бил��гө багытталган (анкетанын суроолору 6-тиркемеде берилген).

1. Сурам�ылоонун максаты �ана милдеттери

Сурамжылоонун максаты – Кыргыз Республикасынын коммер-
ци�лык �мес БӨУлардын мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу 
процессине катышуу тажрыйбасына талдоо ж�рг�з��.

Бул максатка төмөнк� милдеттерди чеч�� аркылуу жетишилет: 
♦	 БӨУлар менен мамлекеттик бийликтин ортосунда кызматта-

штык байкаларлык жана натыйжалуу боло турган деңг��лди 
аныктоо; жарандык коом уюмдарынын чечим кабыл алуу 
процессине активд�� катышуусуна өбөлгө т�з�п жаткан 
БӨУлардын бийлик органдары менен иштеш��с�н�н формала-
рын иликтеп бил��; БӨУлардын чечим кабыл алуу процессине 
катышуусунун кыргызстандык уюмдар тарабынан пайдаланы-
луучу мыйзамдык жол-жоболорун талдоо.

♦	 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламент-
тик угууларынын сапатын, ошондой эле БӨУлар менен сыр-
ткы эксперттердин нускамаларын эске алууга бийликтин кы-
зыгуу деңгээлин жана буга канчалык жөндөмдүү экендигин 
БӨУлардын көз карашында баалоо.

♦	 Парламенттик угуунун өткөрүлүшүн жана мамлекеттик 
деңгээлде чечим кабыл алуу жагынан бийлик органдары менен 
биргелешип иштөөнү жакшыртуу боюнча БӨУлардын сунушт-
ары менен нускамаларын ачыкка чыгаруу.
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2. Анкеталоо усулу

БААУнун СИБнын «Кыргызстанда жарандык коом уюмдары-«Кыргызстанда жарандык коом уюмдары-
нын туруктуулугу жана натыйжалуулугу» долбоорунун алкагында алкагында 
Кыргыз Республикасынын 62 БӨУлардын арасында анткета 
ж�рг�з�лд�. Сурамжылоо �лектрондук даректи пайдалануу аркылуу 
орус тилинде өткөр�лд�..

3. Анкеталоону өткөрүү мөөнөттөрү

Сурамжылоону өткөр��гө да�рдык 2009-жылдын май айында 
башталган. Анын максаттары жана милдеттери аныкталып, анкета 
иштелип чыккан да, ал долбоордун �ксперттик тобунун сынагы-
нан өткөр�л�п, Кыргызстандын БӨУлардын арасында таркатууга 
сунушталган. Июндун биринчи он к�нд�г�ндө анкета БӨУлардын 
арасында таратылган. Июндун �кинчи он к�нд�г�ндө БӨУлардан 
толтурулуп келген анкеталарды иштет�� башталган..

4. Анкетанын сы�аттамасы

«Са�сый чечим кабыл алуу процессине ЖКУлардын катышуу 
м�мк�нч�л�г�н кеңейт��» долбоорунун аткаруучулары Кыргыз Рес-
публикасынын БӨУлардын мамлкеттик деңг��лде чечим кабыл алуу 
процессине катышуу маселеси боюнча маалымат топтоонун куралы 
катары анкетаны тандап алды. 

Анкетада камтылган негизги маалымат: 
♦	 уюм тууралуу жалпы маалымат;
♦	 мамлекеттик чечим кабыл алуу процессинде БӨУлардын бий-

лик органдары менен кызматташуусу;
♦	 кыргызстандык БӨУлар колдонуучу аталган уюмдардын чечим 

кабыл алуу процессине катышуусунун мыйзамдык жол-жобо-
лору;

♦	 мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде 2006-2009-
жылдары БӨУлар менен бийлик органдары биргелешип жүзөгө 
ашырган иш-чаралар жана алардын натыйжалары;

♦	 мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процессинде БӨУлар туш 
болуучу кыйынчылыктар;

♦	 БӨУлардын көз карашынан алганда, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин парламенттик угууларынын сапаты;
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♦	 БӨУлардын жана сырткы эксперттердин нускамаларын эске 
алууга бийликтин кызыгуусунун жана жөндөмүнүн деңгээли;

♦	 парламенттик угууну жакшыртуу боюнча БӨУлардын нускама-
лары;

♦	 бийлик органдары менен мамлекеттик деңгээлде чечим кабыл 
алууга байланышкан иштерди биргелешип аткарууну жакшыр-
туу боюнча сунуштар.

�. Сурам�ылоонун объекти �ана �редмети

Сурамжылоонун объекти Кыргыз Республикасынын БӨУлар 
болду. Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин расмий 
маалыматтарына ылайык, 2006-жылдын 1-апрелине карата 14 173 
КЭУ уюм расмий катталган. Жарандык коомду колдоо борборлору-
нун ассоциаци�сынын1 2007-жылы өткөр�лгөн изилдөөлөр�н�н на-
тыйжалары боюнча иштеп жаткан 514 бейөкмөт уюму аныкталган, 
бул болсо алардын расмий катталган санынын 6�ын т�зөт.

Бул сурамжылоонун �редмети – са�сый чечим кабыл алуу масе-
лелери боюнча БӨУлардын компетентт��л�г�, са�сый чечим кабыл 
алуу процессинде БӨУлардын бийлик органдары менен өз ара мами-
лелеринин тутуму.

«Кыргызстанда жарандык коом уюмдарынын туруктуулугу жана 
натыйжалуулугу» долбоорунун алкагында 350 бейөкмөт уюмунда су-
рамжылоо өткөр�� пландалган. Бул �ч�н долбоордун аткаруучуларыпландалган. Бул �ч�н долбоордун аткаруучулары 
БААУнун Социалдык изилдөөлөр борборунун жана республиканын 
�ң ири тармактык уюмдары болгон Жарандык коомду колдоо 
борборлорунун ассоциаци�сынын, «Сорос-Кыргызстан» фондунун 
жаштар программасынын, адам укуктарын коргоо жана балдардын 
кызыкчылыктарын көтөр�� боюнча бейөкмөт уюмдардын тобунун 
бейөкмөт уюмдар боюнча маалымат топтомун, ошондой �ле 
kelkelдин жана birgeнин �лектрондук барактарын пайдаланды. 
Андан тышкары, БӨУларга сурамжылоо т�здөн т�з уюмдарда жана 
айрым иш-чараларды, мисалы, тренингдерди өткөр�� учурунда 
ж�рг�з�лд�.

БӨУлардын анкеталоого катышуусуна т�ртк� бер�� жана алар 
берген маалыматтардын кандайча пайдаланыларын билдир�� 

� НПО Кыргызстана: вчера, сегодня, завтра / АЦПГО. – Б., 2006.
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�ч�н долбоордун аткаруучулары сурамжылоонун натыйжаларын, 
ошондой �ле долбоордун башка материалдарын СИБдин сайтында 
(���.src.auca.kg) жайгаштырууну убада кылышты.

Өткөр�лгөн иштин натыйжасында Кыргызстандын ар т�рд�� 
аймактарынан 62 бейөкмөт уюмдан анкеталар алынды. Бул 
сурамжылоого катышууга сунуш жиберилген бейөкмөт уюмдардын 
17�ын т�зөт. БӨУлардын мынчалык аз катышкандыгынын ар т�рд�� 
себептери бар. Алардын ичинен төмөнк�лөрд� бөл�п белгилөөгө бо-
лот. Бул, биринчи кезекте, сурамжылоо ж�рг�з�� �ч�н анча ыңгайсыз 
мезгилдин тандалгандыгы. Көпч�л�к БӨУлар июлда боло турган 
президенттик шайлоого карата да�рдык иштерине байланыштуу бош 
убактысы жетишпегендиктен, сурамжылоого катыша албагандыгын 
белгилешти. Ошондой �ле сурамжылоонун мындай т�р�нө кара-
та БӨУлардын, айрыкча Бишкек шаарындагы уюмдардын белгил�� 
деңг��лдеги ыкшоолугун жана кандайдыр бир көң�л калган маанайын, 
анкетанын суроолоруна жооп бер��н� каалабагандыгын, долбоордун 
натыйжаларына анча кызыкпагандыгын белгилей кет�� керек. 

6. Сурам�ылоонун натый�алары

Долбоордун аткаруучулары БӨУларган 62 анкета алышты: 
алардын ичинен 46 анкета Бишкектен жана 16 анкета аймактардан 
келди. Анкеталардын басымдуу бөл�г� коомдук бирикмелерден 
(31), андан азыраак бөл�г� коомдук фонддордон (20) алынды. 

1-диаграмма 

Суралгандарды коомдук бирикмелердин жана 
БӨУлардын башка түрлөрү боюнча бөлүштүрүү
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Сурамжылоого катышуучуларды турган аймактары жагынан ал-
сак, алардын көпч�л�г� Кыргызстандын бардык жерлеринде иште-
шет. 13 суралуучунун ишмердиги бир нече облуска таркалат, башка 
12 бейөкмөт уюму бир облустун чегинде гана иштейт. 7 гана суралу-
учу өздөр�н�н БӨУсунун ишмердиги бир шаарды кучагына алат деп 
белгилешкен.

2-диаграмма 

Азыркы к�ндө Кыргызстанда БӨУлардын бийлик органдары менен 
кызматташуусунун ар т�рд�� тажрыйбасы бар. Сурамжылоонун 
ж�р�ш�ндө бул кызматташтык адатта ким тарабынан демилгеленет 
деген суроого бир нече жооптон бирөөн тандоо сунуш кылынган. 
Жооптордун көпч�л�г�нө ылайык, бийлик органдары менен 
кызматташуунун демилгечиси БӨУлар болуп саналат (62 БӨУлардын 
ичинин 40 суралуучу ушундай жооп берген). Экинчи орунда �ки 
пикир турат: «кызматташтык �ки тараптан тең демилгеленет» (20» (20 
бейөкмөт уюм) жана «кызматташтык донорлор тарабынан демилге-
ленет» (12 бейөкмөт уюм). Дагы 3 бейөкмөт уюмдун өк�лдөр� гана 
кызматташтыктын демилгечиси деп бийлик органдарын, ал �ми бир 
уюм ишкердик секторун атаган.

Суралгандардын ишмердигинин аймактык 
масштабы
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3-диаграмма 

Андан тышкары сурамжылоонун ж�р�ш�ндө жергиликт�� өз 
алдынча башкаруу органдарынын деңг��линде БӨУлар менен мам-
лекеттик бийликтин кызматташуусу башка деңг��лдерге караганда 
алгылыктуу жана натыйжалуу өтөөр� аныкталды. Сурамжылоо-
нун 37 катышуучусу ушундай деп �септейт. Анкеталоого катышкан 
БӨУлардын башка бир бөл�г� (20 суралуучу) кызматташтык мини-
стрликтер менен ведомстволордун деңг��линде көб�рөөк байкалат деп 
�септейт. 12 гана бейөкмөт уюм КР ЖКнын деңг��линдеги кызматта-
штыкты белгилешкен. Андан кийин бир кыйла артта өкмөт (6 суралу-
учу) жана президенттик администраци� (5 суралуучу) турат. 

4-диаграмма 
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Ошентип, БӨУлардын жергиликт�� өз алдынча башкаруу ор-
гандары (ЖӨО) менен кызматташуусун суралуучулар �ң маанил��, 
байкаларлык жана натыйжалуу деп �септешет. Бул кызматташтык, 
анкеталоого катышкандардын биринин пикири боюнча, бейөкмөт 
уюму менен парламенттин же президенттик администраци�нын ор-
тосундагы ушундай �ле кызматташтыкка салыштырганда кандайдыр 
бир бөтөнчөл�ккө ��. Биринчиден, �ки субъектинин тең ишмердик 
чөйрөс�нө жергиликт�� маанидеги маселелер кирет. Экинчиден, 
БӨУлар менен ЖӨОнун кызматташуусу муниципалдык т�з�мд�н 
т�рлөр� боюнча м�нөзд�� бөтөнчөл�ктөргө ��. 

Сурамжылоо көрсөткөндөй, бейөкмөт уюмдарынын парламент, 
өкмөт жана президенттик администраци� менен кызматташуусунун 
жыштыгы ЖӨО жана министрликтер/ведомстволор менен кызмат-
ташуу деңг��лине караганда абдан төмөн. Суралгандар мамлекеттик 
бийликтин аталган субъектилери тарабынан кайра байланыш, жа-
рандык демилгелерге карата ой-пикирлер �ң аз болот деп белгилеш-
ти. Башка суралгандар аталган институттардын жабыктыгын, айкын 
�местигин, кызматташуунун чыныгы механизмдеринин жоктугун, 
бюрократизмди белгилешти. БӨУлар парламент же президенттик 
администраци�га караганда, ЖӨО менен, айрым министрликтер 
же ведомстволор менен иштеген бир тоң оңой деп көрсөт�шкөн. 
Ош облуснун губернаторунун алдындагы ишкердик боюнча кеңеш 
бер��ч� комитет, ИИМдин, ЭжСӨМ (Эмгек жана социалдык өн�г�� 
министрлиги) алдындагы коомдук кеңештер, Дене тарби� боюнча 
мамлекеттик агенттиктин алдындагы балдарды коргоо, жаштар са-
�саты, гендер жана балдар боюнча департамент сы�ктуу облустук 
жана жергиликт�� деңг��лдеги т�з�мдөр өкмөтт�н же президенттик 
аппраттын деңг��линде т�з�лгөн ушундай �ле т�з�мдөргө караган-
да ачык, иштикт�� болушат. Ошол себептен жергиликт�� деңг��лде 
БӨУлар менен ЖӨОнун ортосундагы кызматташуунун формала-
ры көп т�рд�� келет. БӨУлар менен ЖӨОнун ортосундагы кыз-
матташуунун формаларынын ичинен сурамжылоого катышкандар 
БӨУлардын чечим кабыл алуу процессине активд�� катышуусуна 
өбөлгө т�зө турган төмөнк� т�рлөр� көп аталган:

♦	 коомдук угуулар;
♦	 маселени биргелешип аныктоо жана талкуулоо (���� усулу бо-���� усулу бо- усулу бо-

юнча);
♦	 айыл жыйындары;
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♦	 өнөктөш долбоорлор, биргелешкен иш-чаралар (акциялар, те-
герек столдор, конференциялар, изилдөөлөр);

♦	 жумушчу топторун, талкуулоочу органдарды, кеңеш берүүчү, 
эксперттик кеңештерди түзүү;

♦	 мыйзам долбоорлорун, жоболордун, көрсөтмөлөрдүн долбоор-
лорун иштеп чыгып көтөрүү.

Суралгандардын бири БӨУлардын бийлик органдары менен кыз-
матташуусунун т�р� катары жакында болгон (2009-ж. 5-май) бийлик 
жана жарандык коом уюмдарынын кызматташтыгынын негиздери 
жөн�ндө КРнын Президентинин катчылыгы менен ачык макулдашу-
уну атаган.

Сурамжылоого катышкан БӨУлардын көпч�л�г� (38инин ичинен 
24�) парламенттик угууга катышпагандыгы белгил�� болду.

5-диаграмма 

Парламент тарабынан уюштурулган угууга катышкандар көп 
учурда бирге уюштуруучу (9) же �ксперт (7) катары �мес, жөн гана 
катышуучу (24) катары болгон. 

6-диаграмма 

Ооба
Жок

Сиздердин бейөкмөт уюм парламенттик угууларда 
катышты беле? 

Катышуучунун ролу
Бирге уюштуруучунун ролу
Эксперттин ролу

Парламенттик угууларда Сиздердин бейөкмөт уюмга кандай 
роль берилди эле?
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Алынган жооптордун негизинде Кыргызстандын БӨУлар пар-
ламенттик угууну өткөр��н�н технологи�лары менен тааныш �мес 
жана алардын маанисин жетишерлик баалашпайт деп ырастаса 
болот. Ушунун натыйжасында парламенттик угууну өткөр��н� 
жакшыртуу боюнча (№ 17-суроо) суралган БӨУлар �ч кандай нус-
камаларды берген жок. Парламенттик угууга ар кандай ролдорду 
аткаруу менен катышкан суралгандар төмөнк� нускамаларды бе-
ришкен:

♦	КР ЖКнын сайтында парламенттик угуунун стенограммала-
рын жайгаштыруу керек;

♦	Парламенттик угууну өткөрүү жөнүндө коомчулукка (атап ай-
тканда БӨУларга) байланыштын ар түрдүү каражаттарын кол-
донуу менен ачык жана алдын ала маалымдоо керек;

♦	Угуунун натыйжаларын республикалык басылмаларда (элект-
рондук жана басма ЖМКда) орус жана кыргыз тилдеринде жа-
рыялоо керек;

♦	Парламенттик угууну тез-тез, мисалы, айына 2 жолу өткөрүп 
туруу керек (угуу үчүн орчундуу темалар жетиштүү);

♦	Парламенттик угууну сөзсүз түрдө БӨУлардын, аткаруу бий-
лигинин өкүлдөрүнүн, ишкер чөйрөнүн, ЖМКнын, Эл аралык 
уюмдардын (зарылдыгына жараша) өкүлдөрүнүн катышуусу 
менен өткөрүү керек;

♦	Парламенттик угуунун жарандык коомдун катышуусу/тарты-
лышы менен өткөрүлүшүн милдеттүү түрдө кылуу (мыйза-
мдаштыруу), парламенттик угуу жөнүндө мыйзам долбоорун 
демилгелөө керек;

♦	Угуунун катышуучуларын, эксперттерди, байкоочуларды тан-
доону ачык-айкын жүргүзүү; 

♦	Угууларда маселелерди талкуулоо убактысын көбөйтүү, угуу-
нун минималдуу жана максималдуу чек-ченин белгилөө (каты-
шуучулардын, эксперттердин, журналисттердин саны, доклад-
дардын, жарыш сөздөрдүн убактысы, нускамаларды билдирүү 
үчүн, угуунун болоору жана жыйынтыктары жөнүндө маалы-
мат таркатуу үчүн убакыт, ЖМКда чагылдыруу) бекитүү;

♦	Парламенттик угууну уюштуруу жана өткөрүү иштерин-
де депутаттардын, алардын кеңешчилеринин, жардамчы-
ларынын, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрүнүн 
мүмкүнчүлүктөрүн арттыруу.
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Мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу боюнча БӨУлар менен 
бийликтин ортосундагы �ксперттердин арачылык ролун аныктоо 
�ч�н 18 жана 19-суроолор берилген. Суралгандарга чечим кабыл 
алуу процессине катышуудагы өз иштерине сырткы �ксперттерди 
тартар-тартпастыгын, бул канчалык тез-тез жана кайсы маселелер 
боюнча болуп турарын белгилөө, ошондой �ле бейөкмөт уюмдар 
менен �ксперттик коомчулуктун сунуш-пикирлерине бийликтин кы-
зыгуусун жана жөндөмд��л�г�н баалоо сунуш кылынган. № 19-су-
роого жооптун бир нече варианты каралган. Анкетанын бул бөл�г� 
боюнча алынган натыйжалар көң�лгө толбойт. 35 суралуучунун 
пикири боюнча, алардын уюмдары чечим кабыл алуу процессине 
катышуу боюнча өз иштерине сырткы �ксперттерди тартпайт. Бул 
ишке �ксперттерди 19 бейөкмөт уюм �зг�лт�кс�з тартып турат. 10 
суралуучу алардын бейөкмөт уюмдары «сейрек учурларда гана ча-
кыраарын» айтты.

Суралгандардын жоопторуна ылайык, �ксперттер төмөнк� до-
кументтерди иштеп чыгууда жана алдыга жылдырууда ишке тар-
тылган:

1) «КРнын КЭУ жөн�ндө», «Кен байлыктар жөн�ндө» мыйза-«КРнын КЭУ жөн�ндө», «Кен байлыктар жөн�ндө» мыйза-
мдарга өзгөрт��лөр менен кошумчаларды киргиз�� жөн�ндө 
мыйзам долбоору;

2) КРнын «Балдар жөн�ндө» кодексинин долбоору;
3) «Асырап алуучу �й-б�лө жөн�ндө» жобонун долбоору;
4) Салык кодексинин, Шайлоо жана референдумдар жөн�ндө ко-

декстин долбоорлору, «Мамлекеттик социалдык заказ жөн�ндө» 
мыйзам долбоору;

5) Жаштар са�сатынын концепци�сы;
6) Улуу муун концепци�сы.
Андан тышкары, суралгандар БӨУлардын жалпы стратеги�сын 

иштеп чыгууга �ксперттердин катышкандыгын (1), уюмдун байко-
очу-кеңеш бер��ч� органынын курамында сырткы �ксперттин бар 
�кендигин (1), �ксперттер тренингдик модулду баалоо, иштеп чыгуу 
�ч�н кыска мөөнөткө тартылгандыгын (3), �л аралык �ксперттер ча-
кырылгандыгын (1) белгилешкен. 

Бейөкмөт уюмдар менен �ксперттик коомчулуктун сунуш-пикир-
лерине бийликтин кызыгуусун жана жөндөмд��л�г� жөн�ндө жооп-
тор төмөнк�чө бөл�нд�:
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Албетте, 
ооба

Ооба десе 
болот

Жок десе 
болот

Албетте, 
жок

Жооп бер��дөн 
кыйналып турам

кызыгы��ат 2 20 19 19 3
�өндөмдүү 5 13 23 20 5

Таблицада берилген маалымат көрсөткөндөй, ар т�рд�� 
БӨУлардын өк�лдөр� болгон суралгандардын көпч�л�г� бейөкмөт 
уюмдар менен �ксперттик коомчулуктун суну��-�икирлерине 
бийликтин кызыгуусуна жана аларды �ске алуу жөндөмд��л�г�нө 
ишенбөөч�л�к менен карайт.

7-диаграмма 

Берилген баалар туура же туура �мес болсо да, алар БӨУлардын 
мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу процесине катышуусунун 
анык абалын жана бийлик органдары менен биргелешкен иштерине 
карата алардын баасын көрсөтөт. Чындыгында, бул таблица БӨУлар 
менен бийликтин өз ара мамилелериндеги чыныгы абалды чагылды-
рып турат. 

Суралгандардын № 20: «Сиздердин бейөкмөт уюмдун пикири бо-
юнча, чечим кабыл алуу процессине коомдун катышуусун жогорула-
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Албетте,
ооба

Ооба 
десе болт

Жок 
десе болот 

Албетте,
жок

Жооп берүүдөн
 кыйналып турам

БӨУлар менен эксперттик коомчулуктун сунушпикирлерин
эске алууга бийлик кызыгабы жана жөндөмдүүбү? 

Кызыгат Жөндөмдүү



126

туу �ч�н биринчи кезекте �мне кылуу керек�» деген суроого берген 
жоопторун келтир�� кажет. Суралгандардын басымдуу бөл�г� �ң 
башкысы мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу процессинини 
бардык баскычтарында активд�� болуу деп �септешет. Экинчи орун-
да «маалымат алуу м�мк�нч�л�г�н камсыздоо», ал �ми �ч�нч� орун-
да «коомчулукка кеңеш бер��ч� жана тренингдик кызмат көрсөт��» 
керек деген сунуштар турат. 

Калган суралгандардын пикири боюнча, чечим кабыл алуу про-
цессине бейөкмөт уюмдардын катышуусун мындан ары к�чөт�� 
БӨУлардын өз караштарын жеткиликт��, негизд�� жана сабаттуу 
билдиришине жараша; БӨУлардын өк�лдөр�н�н талдоо көнд�м�нө 
жана аны өн�кт�р��гө жараша; БӨУлардын сунуштары мамлекет 
тарабынан �ске алынышына жараша; мыйзам долбоорлорун, жобо-
лорду, программаларды биргелешип талкуулоого жараша; бийлик 
т�з�мдөр�н�н ачык-айкындыгына жараша; �ки тараптуу ишеничке 
жараша; тоскоолдуктардын, бюрократи�лык бөгөт коюулардын чет-
тетилишине жараша; тийишт�� демократи�лык мыйзам негизинин 
т�з�л�ш�нө (мисалы, «Мамлекеттик чечим кабыл алуу процессине 
коомчулуктун катышуусу жөн�ндө» мыйзамды кабыл алууга жара-
ша; са�сый �ркке жараша болот.

Мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу боюнча БӨУлардын 
бийлик органдары менен биргелешкен ишин жакшыртуу �ч�н су-
ралгандар төмөнк�лөрд� сунуштады:

♦	 БӨУларды чечим кабыл алуунун бардык баскычтарында тар-
туу;

♦	 ар т�рд�� деңг��лдерде көз карандысыз коомдук кеңештерди 
(комитеттерди, топторду, комисси�ларды) т�з�п, өн�кт�р��;

♦	 мыйзам жаратуу тармагында ишке тартуу �ч�н кесипкөй 
БӨУлардын реестрин т�з��; 

♦	 ЖКУлардын сунуш-пикирлеринин, мыйзамдарынын ж. б. атка-
рылышына �зг�лт�кс�з жарандык мониторинг ж�рг�з��;

♦	 БӨУлардын бийликтин бардык бутактары менен өнөктөш ма-
милени өн�кт�р��;

♦	 БӨУларды мыйзам долбоорлорун ар т�рд�� �кспертизалардан 
өткөр��гө тартуу; 

♦	 биргелешкен (БӨУлар – бийлик) окуулардын техникасын иштеп 
чыгуу.
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7. Сурам�ылоо �үргүзүүнүн натый�алары боюнча кыскача 
тыянактар

1. Анкеталоо бийликтин деңг��ли канчалык төмөн болсо, ал коом-Анкеталоо бийликтин деңг��ли канчалык төмөн болсо, ал коом-
чулукка ошончолук жакын �кендигин, ошого жараша БӨУлар 
жергиликт�� бийлик органдары менен �ң натыйжалуу кызмат-
таша тургандыгын, себеби дал ушулар коомчулуктун суроо-та-
лаптарын канааттандырышы керектигин көрсөтт�. Чечим кабыл 
алуу процессинде �ң мыкты натыйжаларга БӨУлар дал ошол 
жергиликт�� бийлик органдары менен кызматташууда жетишип 
жатышат. 

2. БӨУлар менен бийлик органдарынын кызматташуу демилгесинБӨУлар менен бийлик органдарынын кызматташуу демилгесин 
көб�нчө мамлекет �мес, коомдук уюмдар көтөр�п келет. 

3. Сурамжылоого катышкан БӨУлардын көпч�л�г� мамлекет-Сурамжылоого катышкан БӨУлардын көпч�л�г� мамлекет-
тик деңг��лде чечим кабыл алуу процессине катышуу боюн-
ча өз укуктары жана м�мк�нч�л�ктөр� тууралуу, БӨУлардын 
мыйзам жаратуу процессине катышуу жол-жоболору боюнча 
азыркы кезде бар мыйзамдар тууралуу толук маалыматка �� 
�мес. 

4. Сурамжылоого катышкандардын көпч�л�г� мамлекеттикСурамжылоого катышкандардын көпч�л�г� мамлекеттик 
деңг��лдеги чечимдерди кабыл алуу процессинин чыныгы 
баскычтары, иштеп чыгууга жана кабыл алууга пландалып 
жаткан ЧУА жөн�ндө начар биле тургандыктарын белгилеш-
кен.

5. Көпч�л�к жергиликт�� БӨУлар �ч�н мыйзам жаратуу процесси-Көпч�л�к жергиликт�� БӨУлар �ч�н мыйзам жаратуу процесси-
не �ркин катышуу кыйын. 

6. Бийлик органдарынан маалымат алуу тутуму жетишерлик ачыкБийлик органдарынан маалымат алуу тутуму жетишерлик ачык 
�мес, бийлик органдарынын коомчулуктун суроолоруна жооп 
бер�� форуму жок. Көб�нчө коомчулук кабыл алынып б�ткөн 
чечимдер жөн�ндө гана маалымат алат, болгондо да дайыма 
�мес.

7. Сурамжылоого катышкан көпч�л�к БӨУлар мамлекеттикСурамжылоого катышкан көпч�л�к БӨУлар мамлекеттик 
деңг��лдеги чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулуктун 
катышуусу бийлик тарабынан пайдасыз, практикалык мааниге 
�� �мес жол-жобо катары кабыл алынат деп ойлойт. Ошол себеп-
тен, БӨУлардын пикирлери боюнча, коомдук талкуулардын фор-
малдуу өткөр�лгөн, маалыматтан пайдалануу м�мк�нч�л�г�н�н 
берилбеген ж. б. учурлар көп кездешет.
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8. Көпч�л�к БӨУлар парламенттик угууга катышпайт. Сурамжы-Көпч�л�к БӨУлар парламенттик угууга катышпайт. Сурамжы-
лоого катышкандар парламенттик угууну өткөр�� жол-жоболо-
ру менен тааныш �местигин жана аларда коомчулук кандай роль 
ойной алаарын билбестигин белгилешкен. 

9. БӨУлардан сурамжылоого катышкандар �ч�н тийишт�� ЧУ-БӨУлардан сурамжылоого катышкандар �ч�н тийишт�� ЧУ-
Ада алардын чечим кабыл алуу процессинин бардык баскы-
чтарында катышуусунун айкын формаларын, жол-жоболорун 
жана механизмдерин бекит�� принципиалдуу мааниге �� бо-
луп �септелет.

10. Парламенттик угуунун демилгечилери жана мыйзам долбоор-Парламенттик угуунун демилгечилери жана мыйзам долбоор-
лорун иштеп чыгуучулар ЧУАны �кспертизадан өткөр�� �ч�н 
БӨУларган �ксперттерди өтө сейрек чакырышат.

11. Көпч�л�к БӨУлар мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алууКөпч�л�к БӨУлар мамлекеттик деңг��лде чечим кабыл алуу 
процессине катышуу боюнча өз иштерине сырткы �ксперттерди 
тартышпайт. 

12. Суралуучу коомчулуктун борбордук деңг��лде чечим кабыл алууСуралуучу коомчулуктун борбордук деңг��лде чечим кабыл алуу 
процессине катышуусуна негизги тоскоолдук деп аткаруу жана 
мыйзам чыгаруу бийлик институттарынын чечим кабыл алуу 
процессинде коомчулук менен кызматташууга да�рдыгы жана 
жөндөмд��л�г� начар өн�ккөнд�г�н айтышты.

13. Сурамжылоого катышкан БӨУлардын көпч�л�г�н�н пикири бо-Сурамжылоого катышкан БӨУлардын көпч�л�г�н�н пикири бо-
юнча, коомчулукту чечим кабыл алууга катыштырууда жооптуу 
бийлик органдары иш ж�з�ндө бул катышууну, айрыкча �гер бул 
алардын кызыкчылыктарына каршы келсе, м�мк�н болушунча 
азайтканга умтулушат. Иш ж�з�ндө көб�нчө коомчулуктун фор-
малдуу катышуусу, мисалы, ар кандай кеңештерде добуш бер�� 
укугусуз иштөөс� ж. у. с. байкалат.

14. Үч�нч� сектордун сурамжылоого катышкан өк�лдөр�н�н басым-Үч�нч� сектордун сурамжылоого катышкан өк�лдөр�н�н басым-
дуу бөл�г� б�г�нк� к�ндө БӨУлардын да, бардык деңг��лдеги 
бийлик органдарынын да чечимдедри кабыл алуу процессинде 
�ки тараптуу байланышты уюштуруу жана ишке ашыруу боюн-
ча жетишт�� билими, тажрыйбалары жана жөндөмдөр� жок деп 
белгилешти.
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8-тиркеме

«Бийликтин мыйзам чыгаруучу �ана аткаруу деңгээлдеринде 
чечим кабыл алуу �роцессине �арандык коом уюмдарынын 
каты��уусу» деген темадагы тегерек столдун и��и �өнүндө 

кыскача отчёт

12-март,	2009-ж.	
Бишкек,	Кыргызстан

2009-жылы 12-мартта КРнын Жогорку Кеңешинин С�йр� залын-
да «Бийликтин мыйзам чыгаруучу жана аткаруу деңг��лдеринде 
чечим кабыл алуу процессине жарандык коом уюмдарынын каты-
шуусу» деген темадагы тегерек стол болуп өтт�. Бул иш-чара Бор-
бордук Ази�дагы Америка университетинин Социалдык изилдөөлөр 
борбору тарабынан Борбордук жана Чыгыш Европадагы мамле-
кеттик башкаруу институттары жана мектептеринин ассоциаци�сы 
(NISPAcee, Словаки�)1 менен биргеликте, Словаки�нын �л аралык 
кызматташтык жана өн�г�� боюнча агенттигинин (Slovak Agency 
for International Development Cooperation) каржылык колдоосу менен 
ишке ашырып жаткан долбоордун алкагында уюштурулган. Тегерек 
столдун ишине КРнын ЖКнын депутаттары, бийликтин аткаруу бу-
тагынын жана Кыргызстандагы БӨУлардын өк�лдөр� катышты. 

Өз�н�н кириш сөз�ндө СИБнын директору жана тегерек столдун 
алып баруучусу Аида Алымбаева катышуучуларга салам узатып, 
Сабиров мырза менен Молдошева айым аркылуу КРнын ЖКнын 
Этика жана регламент боюнча комитетине тегерек столду уюшту-
рууда көрсөткөн колдоосу �ч�н ыраазылык билдирди. Андан ары 
алып баруучу СИБнын NISPAcee менен биргеликте ишке ашырып 
жаткан долбоорго чейинки жасаган иштерине кыскача токтолду. 
Мисалы, акыркы �ки жыл аралыгында өкмөтт�к жана бейөкмөт 
уюмдардын өк�лдөр�н�н катышуусунда ар т�рд�� маселелер бо-
юнча тегерек столдорду өткөргөндө, мамлекеттик деңг��лде чечим 

� NIS���cee – Борбордук жана Чыгыш Европадагы мамлекеттик башкаруу тарма-
гында билим берүү жана изилдөө иштерин жүргүзүүчү, ошондой эле бул тармакта 
иштеген кызматкерлерди, изилдөөчүлөрдү, нускоочуларды же академиялык (илимий) 
кызматкерлерди даярдоочу билим берүү мекемелеринин атынан өкүлдүк кылган 
уюм.
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кабыл алуу процессин жана ЖКУлардын бул процесске катышу-
усун жөнгө салуучу мыйзам негиздерин жакшыртууга өкмөтт�к 
т�з�мдөрд�н да, бейөкмөт сектордун кызыга тургандыгы аныктал-
ды. Ушундан улам долбоордун иде�сы Словаки�лык кесиптештер-
дин колдоосун таап, кийинчер��к мамлекеттик чечимдерди кабыл 
алуу процессинде ЖКУлардын катышуусу жагынан Словаки�нын 
тажрыйбасын иликтеп бил��гө багытталган долбоордун өз� да 
пайда болду. 

Бул тегерек столдо, алып баруучу т�ш�нд�ргөндөй, долбоор 
жана анын алгачкы табылгалары жалпы талкууга коюлду. Ал КР 
ЖКнын Этика жана регламент боюнча комитетине долбоордун 
максаттарына кызыккандыгы �ч�н жана анын аны ишке ашыруу-
да жигерд�� кызматташкандыгы �ч�н ыраазылык билдирди. Анан 
долбоордун �ксперттерин жана чакырылган спикерди, КРнын Эко-
номикалык өн�г�� жана соода министрлигинин мамлекеттик про-
граммалар башкармалыгынын жетекчиси Сакишев Талантбекти 
тааныштырды. 

Андан соң алып баруучу сөзд� КР ЖКнын депутаты, Этика жана 
регламент боюнча комитеттин төрагасы Сабиров Алишер Ахмедо-
вичке берди.

Тегерек столдун катышуучуларына салам айтып, КР ЖКнын 
депутаты Али��ер Сабиров депутаттардын активд�� катышкан 
себебин долбоордун иде�ларынын парламентаризм рухуна, �лдин 
жогорку өк�лч�л�кт�� органынын рухуна шайкеш келиши менен 
т�ш�нд�рд�. Ал акыркы жылдары парламент мурдагыга караганда 
кыйла ачык т�з�м болуп бара жаткандыгын, бул биринчи кезекте 
парламенттин маалымат-катнаш багытындагы иши к�ч алгандыгы 
менен шартталгандыгын баса белгиледи. 

Андан ары парламентчи азыркы баскычта ар бир жаран мыйзам 
жаратуу ишмердигине чындап катыша алышы �ч�н жарандык ко-
омдун чечим кабыл алууга катышуу жол-жобосун жана бийликтин 
жарандык коом менен кызматташуусун жакшыртуу абдан зырыл 
�кендигин белгиледи. Депутат парламентте ар бир мыйзам долбо-
ору КР ЖКнын тийишт�� токтомунун негизинде беш (коррупци-
�га каршы, �кологи�лык, укук коргоочу, гендердик жана укуктук) 
т�рдөг� �кспертизадан өтөөр�н т�ш�нд�рд�. Бул стандарттарды 
ЖКнын регламентине да, ченемдик укуктук актылар тутумуна да 
киргиз�� зарыл. 
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Ошондой �ле чыгып с�йлөөч� жарандык коомдун өз көз кара-
штарын билдир��с� �ч�н дагы бир м�мк�нч�л�к катары жакында 
Коомдук палатанын т�з�лгөнд�г�нө тегерек стол катышуучулары-
нын көң�л�н бурду. Ал �герде КРнын Коомдук палатасы жөн�ндө 
мыйзам кабыл алынса, анда мыйзам долбоорлоруна бул палата су-
нуш кылган бардык өзгөрт��лөр менен толуктоолорду милдетт�� 
т�рдө кароо ченеми иштей тургандыгын баса белгиледи. Сөз ��си 
азыр к�ч�ндө турган «Маалыматты �ркин пайдалануу жөн�ндө мый-
замды» �ске салып, маалыматтарды жарандар �ч�н жеткиликт�� кы-
луу менен �ле чектелбестен, алар менен кайра байланыш т�з��н� да 
камсыздоо зарылдыгын белгиледи. 

Сөз�н�н акырында депутат А. Сабиров БААУ СИБге, анын ди-
ректору Аида Алымбаевага кызыктуу долбоорду баштагандыгы 
�ч�н дагы бир жолу ыраазылык билдирип, бул тармактагы кызмат-
таштык натыйжалуу болот деген �м�т�н билдирди. 

Андан ары ба��каруу бийлигинин өкүлү КРнын Экономика-
лык өнүгүү �ана соода министрлигинин мамлекеттик �рограм-
малар ба��кармачылыгынын �етекчиси Сакишев Талантбек сөз 
с�йлөд�. Ал КР ЭӨжСМд�н мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу 
процессинде жарандык коом менен кызматташуусу жөн�ндө кеңири 
айтып берип, мындай кызматташуунун �ч аспектисине басым жаса-
ды. Алар: чечим кабыл алуу процессинде жөнгө салуучу таасирди 
талдоонун (ЖТТ) ролу; чечим кабыл алуу процессинде мамлекеттик 
бийликтин коом менен кызматташусунун куралы катары мамлекет-
тик-жеке өнөктөшт�к (МЖӨ); стратеги�лык документтерди иштеп 
чыгууда жарандык коомдун катышуусу. 

Чыгып с�йлөөч� тиги же бул мыйзам долбоорунун коомго тийги-
зер пайдасын баалоодогу ЖТТнын милдетин кыскача т�ш�нд�р�п, 
андан соң ЖТТнын �ч ченемд�� аныктамасын берди. 

1) ЖТТ – бул туура суроолорду коюу процесси жана аларды са�-ЖТТ – бул туура суроолорду коюу процесси жана аларды са�-
сат, �кономика ж. б. чөйрөлөрд�н маселелери боюнча уюшту-
рулуучу талаш-тартыштардын алкагында м�мк�н болушунча 
кеңири жана ачык талкуулоо. 

2) ЖТТ – бул өкмөтт�н ишмердигинин же чара көрбөгөнд�г�нөнЖТТ – бул өкмөтт�н ишмердигинин же чара көрбөгөнд�г�нөн 
келип чыгуучу айрым кесепеттерди иликтеп бил��н�н тутум-
дуу жана ырааттуу процесси;

3) ЖТТ – бул жооптуу адамдарга жана коомдун кызыккан тарап-ЖТТ – бул жооптуу адамдарга жана коомдун кызыккан тарап-
тарына маалымат жеткир�� жана алгылыктуу чечим кабыл 
алуу процесси.
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Докладчы жолугушуунун катышуучуларына ЖТТны укуктук 
жактан бекемдөө жана ишке киргиз�� максатында КРнын Президен-
тинин «Кыргыз Республикасында уруксат бер��-жөнгө салуу туту-
мун ийкемдештир�� боюнча айрым чаралар жөн�ндө» жарлыгы (УП 
№ 344, 2007-ж. 23-июль) чыгарылгандыгын маалымдады. Аталган 
жарлыкка улай КРнын Өкмөт�н�н «Ченемдик укуктук актылардын 
ишкердик субъектилерине жөнгө салуучу таасирин талдоо (ЖТТ) 
ыкмасы жөн�ндө» токтому (№ 603 от 20-декабрь, 2007-ж.) чыккан. 
Мындан ары, сөз с�йлөөч�н�н пикири боюнча, бардык ченемдик 
укуктарды ЖТТдан, ошондой �ле Сабиров мырза атаган �кспертиза-
нын бардык т�рлөр�нөн өткөр��гө умтулуу керек.

ЭжСӨМд�н жарандык коом менен кызматташуусунун маанил�� 
фактору болгон мамлекеттик-жеке өнөктөшт�ккө м�нөздөмө бе-
рип, Сакишев мырза МЖӨ – менчиктештир�� программаларынын 
ордуна колдонууга ылайыктуу, бир жагынан, жеке ишкердик деми-
лге дареметин ж�зөгө ашырууга жол ача турган, �кинчи жагынан, 
�кономиканын социалдык мааниге �� секторлорунда мамлекеттик 
көзөмөлд� сактап калуу м�мк�нч�л�г�н бер��ч� абдан натыйжа-
луу альтернатива �кендигин баса белгиледи. Бул жерде да ЭжСӨМ 
МЖӨн� ишке ашыруу процессинде ишкер ассоциаци�лары, иш-
кер коомчулуктар жана жарандык коом менен байланышты кол-
доо аркылуу алдыңкы роль ойнойт. Сакишев мырза МЖӨн� анык 
ишке ашыруу �ч�н тийишт�� шарттарды т�з�� зарыл �кендигин 
белгиледи. Алар: стратеги�лык реформаларды ж�рг�з��, инсти-
туци�лык негиздерди т�з�� (мекемелештир��), тобокелдиктерди 
жөнгө салуу жана укуктук негизди жакшыртуу. Аталган шарттар-
дын акыркысын камсыздоо мисалы катары жакында ЭжСӨМ тара-
бынан да�рдалган «Кыргыз Республикасында инфраструктураны 
өн�кт�р��дө мамлекеттик-жеке өнөктөшт�к жөн�ндө» мыйзам 
долбоору аталды. 

ЭжСӨМд�н жарандык коом менен кызматташуусунун �ч�нч� 
өң�т�нө болсо, чыгып с�йлөөч�н�н пикири боюнча, 2009–2011-
жылдарда Өлкөн� өн�кт�р�� стратеги�сынын (ӨӨС) иштелип 
чыгышы мисал болот. Докладчы катышуучуларга 2008-жылы 9-ок-
т�брда ӨӨСке мониторинг ж�рг�з�� жана баалоо боюнча мамлекет-
тик маалымат тутумун (http://http://://mes.in.kg) пайдалануу м�мк�нч�л�г� 
(редакци�лоо укугусуз) жалпыга жеткиликт�� болуп калгандыгын 
маалымдады. 
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Сөз�н�н акырында Сакишев чечим кабыл алуу процессинде 
ЭжСӨМ жарандык коом �ч�н ачык а�нтча �кендигин баса белгилеп, 
ЖКУларды активд�� болууга чакырды. 

Андан кийин сөз СИБнын �ксперти Шерадил Бактыгуловго 
берилди. Ал долбоордун өз�нө кеңири токтолду. Адегенде долбоор-
дун төмөнк�лөрд� камтыган методологи�сы жөн�ндө кыскача айтып 
берди:

♦	 КР ЖКнын депутаттарынын, өкмөтт�н, министрликтер менен 
ведомстволордун жана бейөкмөт уюмдардын өк�лдөр�н�н ара-
сында интервью өткөр��; 

♦	 чечим кабыл алуу процессин жөнгө салуучу ченемдик укуктук 
актыларды талдоо, кыскача сереп жасоо жана Словаки�нын 
мамлекеттик чечим кабыл алууда ЖКУлардын катышуусун 
камсыздоо боюнча тажрыйбасын иликтөө �ч�н кабинеттик 
изилдөө. 

Докладчы Словаки� менен Кыргызстандын калкынын саны 
болжолдуу бирдей жана чарба ж�рг�з��н�н социалисттик туту-
му жоюлгандан кийин баштапкы бирдей шартка туш келгендигине 
байланыштуу Словаки�нын бизге пайдалуу болгудай тажрыйбасы 
жөн�ндө сөз ж�р�п жаткандыгын белгиледи. Словаки�нын парла-
менти да парти�лык принципте т�з�лгөн. 

Эксперттин пикири боюнча, долбоор боюнча ж�рг�з�лгөн иш-
тин жыйынтыгында �ки чоң маселе айкын болду, тагыраак айткан-
да: мамлекеттик т�з�мдөрд�н өк�лдөр� бейөкмөт уюмдардын �кс-
перттик дареметин анча жогору баалашпайт, ал �ми БӨУлар өздөр� 
жогорку деңг��лде �кспертиза ж�рг�з��гө дареметибиз болсо да, 
пайдаланылбай келет деп �септешет. Ошол �ле учурда тараптар 
кызматташууга да�р, бирок айкын бекитилген жол-жоболордун 
жоктугуна байланыштуу, кызматташуу ырааттуу жана натыйжалуу 
ж�рг�з�лбөй жатат.

Андан ары Бактыгулов мырза ЖКУлардын чечим кабыл алууга 
катышуусун тиги же бул деңг��лде аныктоочу негизги ченемдик 
документтерди (КР ЖКнын регламенти жөн�ндө, КРнын өкмөт� 
жөн�ндө, ченемдик укуктук актылар жөн�ндө, ЖМК жөн�ндө, 
шайлоо жөн�ндө мыйзамдарды жана Коомдук палата жөн�ндө 
жана Алдыга жылдыруу жөн�ндө мыйзам долбоорлорун) атап, КР 
ЖКнын �ксперт стандарттары жөн�ндө токтомун жогору баалады 
жана Президенттин «Мамлекеттик органдар менен жергиликт�� өз 
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алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине ачык са�сат фор-
маттарын жана жол-жоболорун киргиз�� жөн�ндө» буйругун �ске 
салды. 

Бактыгулов мырза катышуучулардын көң�л�н кызматташуунун 
конкретт�� мисалдарына бурду. Атап айтканда:

♦	 2003-ж. БӨУлар �й-б�лөдөг� зомбулук жөн�ндө мыйзам долбо-
орун демилгелеп, ЖКга киргизишкен;

♦	 2004–2007-ж. МКТ колдонуу менен ар жылдык маалымат кон-
ференци�лары өткөр�л�п турган;

♦	 министрликтердин алдында коомдук кеңештер т�з�лгөн;
♦	 ЖКнын комитеттеринин алдында �ксперттик кеңештер 

т�з�лгөн;
♦	 коомдук угуулар өткөр�л�п жатат. 
Андан ары �ксперт чечим кабыл алуунун беш баскычын бел-

гиледи. Биринчи баскыч – кырдаалды талдоо жана маселени так 
атап көрсөт��. Экинчи баскыч – чечимдердин варианттарын иштеп 
чыгуу. Үч�нч� баскыч – чечимдердин варианттарын баалоо крите-
рийлерин иштеп чыгуу. Төрт�нч� баскыч – тандап алынган чечим-
дин вариантын ж�зөгө ашыруу. Бешинчи баскыч – ишке ашырууга 
мониторинг ж�рг�з�� жана баалоо. Чыгып с�йлөөч�н�н пикири 
боюнча, маселе бул процесстин ар кайсы баскычтарында жарандык 
коомдун катышуусунун бекитилген жол-жобосунун жоктугунда. 
Атап айтканда, �ксперт жаңы ченемдик актыны ар тараптуу талкуу 
ж�рг�з�� механизмдеринин жоктугу, сырткы �ксперттердин тар-
тылбагандыгы, �ксперттик б�т�мдөрд�н форматтарынын жоктугу 
сы�ктуу маселелерге тегерек столдун катышуучуларынын көң�л�н 
бурду.

Сөз�н�н акырында Бактыгулов мырза төмөнк� нускамаларды 
сунуш кылды: 1) КР ЖКнын �кспертиза жөн�ндө токтомунун неги-
зинде укуктук жана башка �кспертизалар жөн�ндө мыйзамды иштеп 
чыгуу жана кабыл алуу; 2) жарандык коомдун катышуусу мүмкүн 
деген ченемди милдеттүү	деп өзгөрт�� керек. 

Тегерек столдун экинчи бөлүгү долбоордун негизги докладчы-
ларына жана �ксперттерине берилген суроолор менен ой-пикирлерге 
арналды.

Алсак, депутат Алишер Сабиров жалпы �лдик талкуу жол-жобо-
суна талкуунун катышуучуларынын көң�л�н бөл�� менен СИБнын 
�кспертинин докладына толуктоо жасады.
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Модератор Аида Алымбаева �ксперт Бактыгуловдун сөз�н толу-
ктап, долбоордун командасы чечим кабыл алуу процессинин жол-
жоболук өң�т�н жакшыртууга басым жасоону чечкендигин, бул 
долбоордун акча каражаты жана аны ж�зөгө ашыруу убактысы да 
чектелгендигине байланыштуу �кендигин т�ш�нд�рд�.

Эл аралык коммерци�лык �мес укук борборунун өк�лч�л�г�н�н 
юристи Ноокат Идрисов жарандык коомдун чечим кабыл алуу про-
цессине катышуусун милдетт�� кылуу сунушун колдогон пикирин 
айтты жана мындай милдетт�� ченемди ишке ашыруунун айкын 
жол-жоболорун иштеп чыгуу зарылдыгын белгиледи. Мисалы, мый-
зам долбоору парламентте каралардан бир ай мурун демилгечилер 
же КРнын ЖКнын негизги комитеттери коомдук угууну өткөр��гө 
жана ЖМК аркылуу ал угуунун өткөр�лө турган жерин жана убак-
тысын жары�лоого милдетт�� болот.

Депутат Сабиров «коомдук угуулар» жана «парламенттик 
угуулар» деген т�ш�н�ктөрд� айырмалоо керектигин белгиледи. 
Анын пикири боюнча, «парламенттик» деп парламент тарабынан 
коомчулукту катыштыруу менен өткөр�л��ч� угуу гана аталышы 
м�мк�н. 

Ноокат Идрисов өз кезегинде д�йнөл�к тажрыйбага та�нуу ме-
нен, «парламенттик угуулар» – бул тиги же бул суроолорду депу-
таттардын өздөр� парламентте талкуулоосу �кендигин, ал �ми «ко-
омдук» деп коомчулуктун өк�лдөр� менен �ксперттер чакырылуучу 
угуу аталарын белгиледи. 

«Демократи� жана жарандык коом �ч�н» бейөкмөт уюмдар коа-
лици�сынын аткаруучу директору Динара Ошурахунова долбоордун 
�ксперти Шерадил Бактыгуловго: «Словаки�да чечимдерди коомчу-
луктун пикирин �ске алуу менен кабыл алуу милдетт�� болуп �сеп-
телеби же бул биздин өлкөдөг�дөй жетекчинин каалоосуна жараша 
болобу�» – деген суроо берди. 

Шерадил Бактыгулов Словаки�да мындай катышуу милдетт�� 
т�рдө болорун жана бул Словаки� парламентинин коомчулук менен 
иштеш��с�н�н бир т�р� катары карала тургандыгын т�ш�нд�рд�. 
Ошондой �ле келип т�ш��ч� сунуштарды баалоонун критерийлери 
бар �кендиги, �гер сунуш четке кагылса, 10 к�н аралыгында мунун 
себеби жазуу ж�з�ндө т�ш�нд�р�л�ш� керектиги айтылды. 

Аида Алымбаева Словаки�да андан тышкары өкмөт алдына 
жарандык коом уюмдарынан келип т�ш��ч� бардык сунуштарды 
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милдетт�� т�рдө карай турган кеңеш бер��ч� органдардын бар �кен-
дигин кошумчалап айтты. 

Андан ары Динара Ошурахунова депутат Сабировдон парламент 
м�чөлөр� жана башка мамлекеттик органдардын м�чөлөр� ЖКУ 
уюштуруучу коомдук угууларда активд�� катышууга канчалык да�р 
�кендиги жөн�ндө сурады. 

Депутат Сабиров мындай коомдук угуунун өткөр�� убактысын 
депутаттар менен макулдашуу зарыл, андан тышкары алардын каты-
шуусуна т�ртк� бериш керек деп жооп берди. Себеби бетке айткан 
сынды ар бир �ле �л өк�л� өз �рки менен �л алдында угууга да�р 
�мес. 

Динара Ошурахунова, мыйзамдарга (мисалы, жакында депутат 
Масалиев башында турган депутаттар тобу демилге көтөр�п чыккан 
«Коммерци�лык �мес уюмдар жөн�ндө»мыйзамга) өзгөрт��лөрд� 
киргиз�� маселелерин талкуулоого ЖКУлардын катышуусу туура-
луу теманы улантып, айкын жол-жоболордун жоктугунан мыйза-
мдарга мындай өзгөрт��лөр шашылыш т�рдө, коомчулуктун пики-
рин �ске албастан кабыл алынып калуу коркунучу бар �кендигин 
белгиледи. 

Бул пикирге жооп иретинде, Бактыгулов Словаки�да мыйзам 
долбоорлорун шашылыш т�рдө кароо �ч�н 7 иш к�н� каралгандыгын 
жана бул ЖКУлар тиги же бул мыйзам долбооруна жооп иретинде-
ги чараларды көр�� м�мк�нч�л�г�н алышы �ч�н жасалгандыгын, 
ал �ми мыйзам долбоорлорун шашылыш �мес кароо мөөнөт� 15 иш 
к�н�н т�зөр�н айтып берди. 

Жарандык коомду колдоо борборлорунун ассоциаци�сынын 
(ЖККБА) долбоорлорунун менеджери Аида Курбанова долбоор-
дун максаттары жөн�ндө кепти улантып, долбоордук изилдөөн�н 
алгачкы натыйжаларына т�ш�нд�рмө берди. Анын көз карашы бо-
юнча, долбоор чечим кабыл алуу жол-жоболоруна жана ЖКУлар-
дын бул процесске катышуу маселесин чеч��гө багытталгандыгы 
туура болду. Ал ЖКнын профилдик комитеттери коомчулук менен 
жолугушууларды жана коомдук угууну уюштуруп же уюштурбай 
да «коё ала тургандай» м�мк�нч�л�к бер��ч� �ки жактуу ченем-
дерди алып салуу керек деп �септейт. ЖКУлардын чечим кабыл 
алуу процессине катышуусунун КР ЖКнын Регламентинин өз�ндө 
бекитилген айкын жол-жоболору болушу зарыл. Курбанова айым 
БӨУлар мыйзам долбоорлору боюнча көп сандаган сунуштарды 
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жиберишип, бирок көб�нчө аларга парламентчилердин көң�л бур-
ган-бурбагандыгын биле албайт деп белгиледи. Чыгып с�йлөөч� 
белгилеген дагы бир маанил�� нерсе – ЖКнын жана ЖКУлардын 
�ксперттери «бир тилде» с�йлөй алышы �ч�н, бирдикт�� стандарт-
тарды т�з�� зарылдыгы.

Андан кийин ЖККБАнын жетекчиси Айдар Мамбетов чыгып 
с�йлөд�. Ал ЖККБА ж�зөгө ашырып жаткан долбоор көп жагынан 
талкууланып жаткан долбоор менен �ндөш �кендигин айтты. Бир 
гана айырмачылыгы – ЖККБАнын долбоору парламенттин гана 
мыйзам жаратуу ишмердигине басым жасайт жана бийликтин атка-
руучу бутагынын ишмердигин козгобойт.

Стандарттар жөн�ндө сөзд� улап, Динара Ошурахунова келип 
т�ш��ч� сунуштарды парламент жалпылаштырып турса �ң жакшы 
болор �ле деп белгиледи. Башкача айтканда, аларды классификаци-
�лап, жарандардан канча арыз келип т�шкөнд�г�н, каралып жаткан 
мыйзам долбоорлоруна өзгөрт��лөрд� киргиз�� боюнча канча 
конкретт�� сунуш-кеңештер келгендигин бил�� �ч�н статистика-
лык �сепке алуу керектигин айтты. Бул сунушту депутат Сабиров 
жактады. 

КР ЖКнын аппаратынын укуктук башкармачылыгынын парла-
ментаризм жана мыйзам жаратуу бөл�м�н�н башчысы Болжурова 
Светлана Садыковна талкууга кошулуп, отургандарга жакын арада 
укуктук башкаруунун өз�нчө сайтын ачуу пландалып жаткандыгын 
жана ал аркылуу жарандык коом менен кызматташуу боюнча көп 
маселелерди чеч�� м�мк�н болорун маалымдады.

Аида Алымбаева тегерек столдун ишинин жыйынтыгында анын 
бардык катышуучуларын ыраазылык билдирди жана Словаки�нын 
тажрыйбасы мындан ары да иликтенерине, долбоордун жетишкен 
натыйжалары долбоор боюнча кийинки иш-чараларда талкууга алы-
нып чыгарына ишендирди. 
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9-тиркеме

«Мыйзам �аратуу �роцессинде �арандык коом  
уюмдарынын Кыргыз рес�убликасынын мамлекеттик  

ба��каруу органдары менен кызматта��уусунун  
натый�алуулугун �огорулатуу» темасында өткөрүлгөн  

тегерек столунун каты��уучуларынын тизмеси

2009-ж.	22-сентябрь,	Бишкек,	Кыргызстан	
«Парк	Хотел	Бишкек»	мейманканасы

№ Аты-�өнү Кызматы, уюму

Мамлекеттик органдардын өкүлдөрү 
1 Молдошева Динара КР ЖКнын депутаты

2 Арунова Индира 

КРнын Экономикалык өн�г�� жана соода ми-
нистрлигинин мамлекеттик программаларды 
иштеп чыгуу жана мониторинг бөл�м�н�н 
башчысы

3 Болжурова Светлана 
КР ЖКнын аппаратынын укуктук башкарма-
чылыгынын парламентаризм жана мыйзам 
жаратуу бөл�м�н�н башчысы 

4 Бустанова Дамира КРнын Эмгек жана социалдык өн�г�� минис-
трлигинни башкы адиси

5 Сал�нова Аида КРнын Адилет министрлигинин статс-катчы-
сы 

6 Табалдиев Аймаран 
КР ЖКнын аппаратынын укуктук башкарма-
чылыгынын парламентаризм жана мыйзам 
жаратуу бөл�м�н�н улуу кеңешчиси 

7 Шадыханов Калысбек 
КРнын Билим бер�� жана илим министрлиги-
нин укук, кадрлар жана мамлекеттик кызматы 
боюнча бөл�м башчысы

БӨУлардын �ана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү

8 Абдрапиев Алмазбек 
«Укук коргоо жаштар тобу» коомдук бирик-
месинин (КБ) жарандык билим бер�� боюнча 
программасынын координатору

9 Абралиев Казбек Борбордук Ази�да ИНТРАК программалары-
нын координатору

10 Айтбаева Г�лнара «Бишкектеги а�лдар борбору» КБнин коорди-
наци�лык кеңешинин төрайымы
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11 Акбагышева Замира Коомдук палатанын төрага орун басары

12 Акматова Чолпон 
Дани�нын чиркөөл�к жардамынын Борбор-
дук Ази�дагы аймактык бөл�м�н�н програм-
маларынын координатору

13 Алмаз Тажыбай «Перемена» инноваци�лык билим борбору-
нун жетекчиси

14 Давлетбаева Галина Директорлор кеңешинин м�чөс�, «Демократи� 
жана жарандык коом �ч�н» коалици�сы

15 Жуманаев Улан
Ага Хан фондунун Кыргызстандагы өн�г�� 
тармагынын программаларынын координато-
ру

16 Идрисов Ноокат Коммерци�лык �мес �л аралык борборунун 
өк�лч�л�г�н�н башчысы

17 Котова Тать�на Дани�нын чиркөө жардамынын Борбордук 
Ази�дагы өк�л�

18 Кудайбергенов Азиз АКШнын �лчилигинин Демократи�лык ко-
мисси� программаларынын координатору

19 Литвинов Игорь  «AD�A Кыргызстан» КБнин жетекчисиAD�A Кыргызстан» КБнин жетекчиси Кыргызстан» КБнин жетекчиси
20 Мадеюев Ахмат Коомдук са�сат борборунун жетекчиси
21 Мадраимова Айнура «Айыл демилгеси» КБнин жетекчиси

22 Мамбетов Айдар Жарандык коомду колдоо борборлорунун ас-
социаци�сынын аткаруучу директору

23 Нарынбаева Ширин Кыргызстандагы Европалык комисси�нын са-
�сый бөл�м�н�н өк�л�

24 Ногойбаева Чолпон Са�сый изилдөөлөр институтунун президен-
ти

25 Сатуева Замира БААУнун коомчулук менен байланыш 
бөл�м�н�н P�-ассистентиP�-ассистенти-ассистенти 

Долбоордун командасы
26 Закова Елена долбоордун менеджери, NISPAcee, Словаки�NISPAcee, Словаки�, Словаки�
27 Ходас Милан долбоордун кеңешчиси, NISPAcee, Словаки�NISPAcee, Словаки�, Словаки�
28 Андрежкович Милан долбоордун кеңешчиси, NISPAcee, Словаки�NISPAcee, Словаки�, Словаки�

29 Алымбаева Аида БААУнун Социалдык изилдөөлөр борборунун 
директору

30 Жунушалиев Мелис 
КРнын Президентинин Катчылыгынын ана-
литикалык кызматынын жетекчиси, долбоор-
дын сырткы �ксперти

31 Төлөгөнов Медет СИБдин долбоорунун �ксперти, БААУ
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32 Бактыгулов Шерадил СИБдин долбоорунун �ксперти, БААУ
33 Воронина Елена СИБдин долбоорунун �ксперти, БААУ 

34 Эсенгул Чынара СИБдин долбоорлорунун координатору, 
БААУ

35 Конокбаева Аида СИБдин каржылык/админ. координатору, 
БААУ

Синхрондук котормо
36 Александр Гриңук котормочу
37 Лариса Юрасова котормочу

�МКнын өкүлдөрү
38 «5»-ТВ каналы журналисттер 

39
БААУнун коомчулук 
менен байланыш 
бөл�м�

кабарчы 

СИБдин волонтерлору, БААУнтерлору, БААУтерлору, БААУ
40 Дамирбек кызы Элиза БААУнун студенти 
41 Ким Лили� БААУнун студенти

42 Сапарбек кызы  
Айсанат БААУнун студенти

10-тиркеме

Словакияга болгон окуу са�арынын каты��уучуларынын 
тизмеси, 2009-�. 14-22-март

1. Айдралиев Акылбек, КРнын Өкмөт�н�н «�лектрондук өкмөт» 
тутумун пайдаланууга киргиз�� секторунун башчысы..

2. Алымбаева Аида, долбоордун кеңешчиси.
3. Байтиков Асанбек, КР ЖКнын депутаты.
4. Бактыгулов Шерадил, долбоордун �ксперти.
5. Жамалдинов Зи�дин, КР ЖКнын депутаты.
6. Конокбаева Аида, долбоордун каржылык/административдик 

менеджери. 
7. Мамбетов Айдар, бейөкмөт уюмунун өк�л�.
8. Молдошева Динара, КР ЖКнын депутаты.
9. Сабиров Алишер, КР ЖКнын депутаты.
10. Эсенгул Чынара, долбоордун менеджери.
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NISPAcee – Борбордук жана Чыгыш Европадагы мамлекеттик – Борбордук жана Чыгыш Европадагы мамлекеттик 
башкаруу институттары менен мектептеринин ассоциаци�сы 
Пол�нка к., 5; 841 01 Братислава 42, Словаки� Республикасы 
Тел./факс Ү421 2 6428 5557
Эл. дарек: nispa@nispa.org  

Борбордук Ази�дагы Америка университетинин Социалдык 
изилдөө борбору 
Абдумомунов к., 205; 720040, Бишкек, Кыргыз Республикасы
Тел. /996 312 664089, факс /996 312 663201
Эл. дарек: src@mail.auca.kg 
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Мыйзам �аратуу �роцессинде �арандык коом уюмдары  
менен Кыргыз Рес�убликасынын мамлекеттик ба��каруу  

органдарынын кызматта��уусун �ак��ыртуу
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