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ГЛОССАРИЙ 

административдик 

тоскоолдук 

Кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануудагы жолтоолор аларды пайдалануу 

мүмкүндүгүн чектейт, ага жараша, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш 

кылган органдарга терс мамилени пайда кылат.  

административдик жол-

жобо 

Муниципалдык (мамлекеттик) кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылган 

органдардын ишинин ырааттуулугу, муниципалдык (мамлекеттик) 

кызмат көрсөтүүлөр алкагында жүзөгө ашырылат жана кызмат 

көрсөтүүнү пайдалануучу каалаган натыйжаны берүүгө же баш 

тартууга багытталат.  

айыл өкмөтү Айыл аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу 

органы  

муниципалдык кызмат 

көрсөтүүлөр аутсорсинги 

Бул муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча белгилүү 

бир функцияларды жеке секторго, бизнес-коомчулукка өткөрүп берүү  

жергиликтүү маанидеги 

маселелер 

Аймактын жашоосун камсыз кылуу системасынын ишин жана 

өнүгүшүн уюштурууга багытталган, социалдык-экономикалык жактан 

пландаштыруу жана калкка социалдык жана маданий кызмат 

көрсөтүүлөрдү сунуштоо маселелери  

өткөрүлүп берилген 

мамлекеттик ыйгарым 

укуктар  

Мыйзамда же келишимде белгиленген тартипте жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп берилген айрым 

мамлекеттик ыйгарым укуктар  

жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу  

Калк тарабынан анын таламдарынан улам келип чыккан жергиликтүү 

маанидеги маселелерди чечүү, өз бийлигин жүргүзүү формасы  

муниципалдык кызмат жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун сунуштоо жана 

аткаруу органдарында кесипкөйлүк жана төлөнүүчү негизде ишке 

ашырылган ишмердиги  

муниципалдык менчик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында, 

пайдалануусунда болгон жергиликтүү коомдун менчиги, ал 

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын аткарууга тийиш 

жана анын кирешелерин алууга мүмкүндүк түзөт  

муниципалдык кызмат 

көрсөтүүлөр 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын функцияларын 

жүзөгө ашыруу иштери, ал жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү 

жагында муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган органдын 

ыйгарым укугунун чегинде, билдирүүчүлөрдүн суроо-талабы боюнча 

ишке ашырылат  
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КИРИШҮҮ  

 

Кайсы гана мамлекеттин болбосун негизги милдети өз жарандарынын жашоосун 

жакшыртуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү жана алардын укуктарын коргоо жана 

эркиндигин ишке ашыруу болуп саналат. Ошондуктан, рационалдуу  мамлекеттик 

түзүлүшкө жетишүү маселеси, бийликтин жана башкаруунун мындай системасын түзүүгө 

алып келет, анда аталган милдеттер кыйла натыйжалуу аткарылмак. Калктын жашоо 

сапатын жакшыртуу, аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү, биринчи 

кезекте, белгилүү бир муниципалдык түзүлүштөрдө жүзөгө ашырылат.  

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү белгилүү бир аймактын бардык 

социалдык, экономикалык, экологиялык жана башка көйгөйлөрүн натыйжалуу чечүүгө 

сөзсүз түрдө байланыштуу болот.  

Албетте, белгилүү бир муниципалдык түзүлүштөгү калктын жашоо сапаты жана 

жайлуулугу бийлик бутактары жана муниципалдык түзүлүштөрдүн, шаарлардын, 

кыштактардын ар башка чөйрөсүндөгү  башка уюмдар аркылуу сунушталган кызмат 

көрсөтүүлөрдүн сапатынан жана толук жеткиликтүүлүгүнөн көз каранды.  

Буга байланыштуу, жергиликтүү бийликтин негизги милдети, түздөн-түз 

жергиликтүү маселелерди чечүү экендигин белгилей кетүү зарыл. Бул маселелерди чечүү, 

өз учурунда, башкалары менен катар эле заманбап жана натыйжалуу башкаруу 

технологияларды пайдаланууну, тиешелүү уюштуруучу жана контролдоо механизмдерин 

киргизүүнү камтыйт. Эскерте кетсек, мындай механизмдер жана технологиялар көбүнчө 

жалпы башкаруу системасы аркылуу иштелип чыгат жана ал аркылуу “жүзөгө 

ашырылат”.  
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1. КЫРГЫЗСТАНДА ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ 

ОРГАНДАРЫНЫН ИШИНЕ БАЯНДАМА  

 

1.1  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын уюштуруунун жана 

ишмердигинин принциптери   

Муниципалдык кызмат - башкаруу ишин жүзөгө ашыруунун өзүнчө институту  деген 

түшүнүк  Кыргызстанда 2002-жылы Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө” мыйзамынын жаңы 

редакциясы кабыл алынышы менен пайда болгон.  Ошентсе да, муниципалдык кызматты 

жана анын кызматкерлеринин ишин уюштурууну регламентке салуучу тиешелүү мыйзам, 

2004-жылдын экинчи жарымында гана күчүнө кирген.  

Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн он беш жылдык тажрыйбасына 

карабай, азыркыга чейин муниципалдык кызмат деген түшүнүк жана аны уюштуруу 

мамлекеттик түзүлүш тарыхында жаңы көрүнүш бойдон калууда.  Анткени, 

муниципалдык кызмат менен түздөн-түз байланыштуу болгон жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу институтун өнүктүрүү, бул чөйрөдөгү негизги инструментти – жергиликтүү 

башкаруучуну иш жүзүндө өзгөрткөн жок. 

Жакынкы учурларга чейин эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге бөлүү 

болгон эмес, анткени, жергиликтүү кеңештерди жана аткаруу комитеттерин кошо алганда, 

бийликтин бардык башкаруу системасынын кызматкерлери мамлекеттик кызматкер болуп 

саналган.  Качан гана тиешелүү конституциялык нормалар киргизилип жана өз алдынча 

башкаруунун башында жергиликтүү бийлик турган учурда гана, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын иши башкача аталып жана башкача түшүнүктү бере баштады. 

Мамлекеттик башкарууну борбордон четтетүү (децентрализация) жана  жергиликтүү өз 

алдынча башкарууну өнүктүрүү Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн 

административдик реформалардын негизги багыттары болуп саналат. 2001-жылы 

айылдардын, шаар тибиндеги кыштактардын жана шаарлардын райондук жана областтык 

деңгээлдеги өз алдынча башкаруу башчыларын шайлоо болгон, ошондой эле жаңы 

принциптерге ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары -  айыл 

өкмөтү, шаар өкмөтү жана мэрия түзүлгөн. Буга чейин Бишкек жана Ош шаарлары өз 

алдынча башкаруу принциптерине өткөн.  

Азыркы учурда муниципалдык кызматтын улуттук системасы бутуна туруу мезгилинде 

жана иш жүзүндө мамлекеттик кызмат системасында кесипкөйлүк принциптери жаңыдан 

гана ишке кире баштады.  Коюлган милдеттердин татаалдыгы, муниципалдык 

кызматкерлер жергиликтүү коомчулукка сапаттуу кызмат көрсөтүүдө жана аны 

өнүктүрүүдө азырынча өз милдеттерин толук түшүнбөгөндүгүндө болуп жатат. Андан 

тышкары, бийликтин жергиликтүү институттары башкаруунун административдик-буйрук 

берүү принцибинен демократиялык принцибине өтүү мезгилин башынан кечирүүдө. 

 

Саясий муниципалдык кызматтарга – бардык аймактардын жергиликтүү кеңештеринин 

депутаттары, айыл, шаар тибиндеги кыштактардын жана шаарлардын башчылары, шаар 

мэрлери жана башка тике, кыйыр шайлоо аркылуу тандалган кызмат адамдары кирет. Ал 

эми административдик муниципалдык кызматтарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органынын жетекчиси тарабынан өткөрүлгөн сынактын натыйжасы боюнча эмгек 

келишимин (контракт) түзүү аркылуу дайындалган кызматтар кирет. Аны менен бирге 

муниципалдык кызматтын башкы принциби – саясий жана кесипкөй ишмердикке бөлүү 

белгиленген.  

Бул принципти сактоо туруктуу, кесипкөй жогорулаган кызматка алып келет, ал ар кандай 

саясий адилетсиздиктерден көз каранды болбойт.  Иш жүзүндө шайлоонун натыйжасында 

саясий кызматты ээлеген жергиликтүү башкаруучу, биринчи кезекте эле, кесипкөйлүгүнө 

карабай, бүткүл аппаратты өз чөйрөсүнө жакын адамдарга алмаштырган учурлар көп 

кездешет.  

Мындай жагдай муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгүн, жоопкерчилигин жана 

корголушун жогорулатпастан, тескерисинче, аппарат ар бир жаңыланган сайын 

кызматкерлерди барын башынан баштоого аргасыз кылган, натыйжада, коомчулукка 

кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына таасирин тийгизген. Ушундан улам, бир жагынан, 

кадрлардын чоң агымы иштен кеткен, алар өздөрүнүн кесипкөйлүгүн жана турмуштук 

тажрыйбасын баалай турган чөйрөлөргө кетүүгө мажбур болушкан.  Экинчи жагынан, 

мамлекеттик кадр системасы жабыркаган, анда бийликтин жергиликтүү органдары 

кесипкөй кызматкерлерди тандоонун негизги инструменти болуп саналат. Муниципалдык 

кызматтын мамлекеттик кызматтан айырмасы, негизинен, болгону ишке ашыруу 

деңгээлинде гана, б.а. алардын стратегиялык максаты – жергиликтүү коомчулуктун 

жашоосун жакшыртуу жана жалпы мамлекеттик коомдук кызыкчылыктарды 

канааттандыруу болуп эсептелет. Дал ушул багытта мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматтардын катышы жөнүндө мыйзам аркылуу бекемдөө берилген, бул көйгөйсүз 

кадрдык өз ара иш алып барууну өнүктүрүүгө жана мамлекеттик кызматтан 

муниципалдык кызматка, кызматкерге зыянын тийгизбей эркин өтүүгө мүмкүндүк берет.  

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу  органдар системасын төмөнкүлөр түзөт: 

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү – бул жергиликтүү 

кеңештер (айылдык жана шаардык); 

 Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары – бул айыл өкмөтү жана 

шаар мэрлери.  

 

                          

Муниципалдык кызмат төмөнкү принциптерге таянат: 

 

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын улуктугу:  

2) адам баласынын жана жарандын укуктарынын жана эркиндигинин артыкчылыгы; 

3) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ыйгарым укуктарынын чегинде өз 

алдынчалыгы;  

4) мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын 

чектөө; 
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5) муниципалдык кызматтарды саясий жана административдик кызматтарга бөлүү;  

6) муниципалдык кызматкерлердин кесипкөйлүгү, компетенттүүлүгү, демилгелүүлүгү 

жана чынчылдыгы;  

7) муниципалдык кызматкерлердин өз милдеттерин аткарбагандыгы же тиешелүү 

деңгээлде аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилиги;  

8) муниципалдык кызматтын туруктуулугу;   

9) жарандарга алардын жөндөмүнө жана кесиптик даярдыгына жараша ачык-айкын жана 

калыстык негизде муниципалдык кызматтан бирдей пайдалануу мүмкүндүгүн түзүү; 

10) муниципалдык кызматкерлерди укуктук жана социалдык жактан коргоо; 

11) саясий кызматтарды ээлеген муниципалдык кызматкерлердин жергиликтүү 

коомчулуктун алдында контролдукта болушу жана отчет берип турушу, ал эми  

мамлекеттин ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, 

мамлекеттик бийликтин жогорку органдары тарабынан өткөрүлүп берилиши;   

12) муниципалдык кызмат системасын үзгүлтүксүз өркүндөтүп туруу;  

13) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси алмашкан учурда, 

компетенттүү кадрларды тандоо  жана  сактап калуу;   

14) муниципалдык кызматкерлердин ишине карата саясий таасирлерге жана укуксуз 

кийлигишүүгө жол бербөө. 

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин кыймылсыз жана 

кыймылдуу муниципалдык мүлктөр, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 

акча каражаттары, баалуу кагаздары, бул аймакта жайгашкан жаратылыш ресурстары, 

жарандык укуктардын башка  объекттери, ошондой эле тиешелүү аймакта иш жүргүзгөн 

ишканалар, уюмдар жана мекемелер түзөт.  

1.2   Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негиздери.  

Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун укуктук негизин 

төмөнкү мыйзамдар жана мыйзам алдындагы актылар түзөт:  

 

 1990-жылы  9-апрелде “СССРде жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жана 

жергиликтүү чарбанын жалпы башталышы жөнүндө” мыйзам кабыл алынган.   

Бул мыйзам болгону 27 беренеден турган жана көбүнчө жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун келип чыгышы жана калыптанышы тууралуу маалыматты камтыган.  

 1991-жылы  19-апрелде “Кыргызстан Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.   
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 1992-жылы  4-мартта  Жогорку   Кеңеш     “Кыргызстан Республикасындагы 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация 

жөнүндө” мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алган.      

Бул мыйзам борборго баш ийген жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды 

түзүү аркылуу мамлекеттик бийликти бекемдөөгө багытталган. Мыйзамда  

мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун функцияларын 

чектөөлөр тууралуу айтылган жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрүнүн – 

ар башка деңгээлдеги кеңештердин баш ийүүчүлүгү жоюлган.  

 

 Кыргыз Республикасынын 1993-жылы 5-майда кабыл алынган Конституциясында 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу конституциялык жактан бекемделген.  Ага өзүнчө 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу” деп аталган VII  глава киргизилген.  

 

 Президенттин 1994-жылдын  22-сентябрындагы жарлыгы менен “Кыргыз 

Республикасындагы  жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштуруунун негиздери 

жөнүндө” жобо бекитилген, ага ылайык, жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын 

саны 21 миңден 7 миңге чейин кыскартылган.   

 

 1996-жылы 20-мартта Кыргыз Республикасынын Президентинин “Жергиликтүү 

мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын башчыларынын ролун жана жоопкерчилигин арттыруу чаралары 

жөнүндө” жарлыгы кабыл алынган.  Бул жарлыкка ылайык, айылдарда жана шаар 

тибиндеги кыштактарда аткаруу органдары – 460 айыл өкмөтү түзүлгөн.   

 

 1997-жылы Жергиликтүү өз алдынча башкарууну мамлекет тарабынан колдоо жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу реформаларынын негизги багыттарынын 

программасы кабыл алынган.  

 

 1998-жылы 8-июлда  Президенттин жарлыгы менен “Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 

жөнүндө”  жобо бекитилген. 
 

 Президенттин 1999-жылдын 2-августундагы жарлыгы менен бекитилген Кыргыз 

Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну 1999-2001-жылдар 

аралыгында мындан ары өнүктүрүү концепциясы кабыл алынган.   
 

 2000-жылдын 13-январында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарынын статусу жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 

 2001-жылдын 17-январындагы Президенттин жарлыгы менен “Республиканын 

райондоруна баш ийген айыл жана шаарларынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын башчыларын пилоттук шайлоо жөнүндө” убактылуу жобо бекитилген.  

Бул жобого ылайык, бир нече айыл өкмөттөрүнүн башчыларын шайлоолор 

өткөрүлгөн. Шайлоолордун натыйжалары боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын башчыларынын түздөн-түз калк тарабынан шайлануу механизмин 
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жөнгө салуучу “Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндөгү кодексине 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” мыйзам долбоору иштелип 

чыккан.     

 

 2001-жылы 2-майда Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз 

Республикасынын областтарга баш ийген шаарларында жергиликтүү өз алдынча 

башкарууну уюштуруунун негиздери жөнүндө”  жарлыгы менен областка баш ийген 

тогуз шаар жергиликтүү өз алдынча башкаруу принциптерине  өткөн.  

 

  2001-жылы 2-майда Президенттин жарлыгы менен “Жергиликтүү коомчулуктун 

өкүлдөрүнүн элдик курултайы жөнүндө” жобо бекитилген.  

 

 2001-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 

“Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялар жөнүндө” мыйзамды кабыл алган.   

 

 2002-жылдын 15-мартында Кыргыз Республикасынын “Мүлккө карата муниципалдык 

менчик жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 

 2002-жылдын 5-июлунда Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соту жөнүндө” 

мыйзамы кабыл алынган. 

 

 2002-жылдын декабрында Президенттин жарлыгы менен “Кыргыз Республикасында 

жергиликтүү өз алдынча башкарууну 2010-жылга чейин өнүктүрүү жана мамлекеттик 

башкарууну борбордон четтетүүнүн улуттук стратегиясы” кабыл алынган.  

 

 2003-жылдын 25-сентябрында Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.   

 

 2004-жылдын 21-августунда Кыргыз Республикасынын “Муниципалдык кызмат 

жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.   

 

 2005-жылы 21-февралда Кыргыз Республикасынын “Жамааттар жана алардын 

бирикмелери жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 

 Бишкек шаардык кеңешинин 2006-жылдын 21-февралындагы токтому менен “Бишкек 

шаардык кеңешинин депутаттарынын Аппараты жөнүндө” жобо бекитилген.  

 

 Муниципалдык кызматкерлердин сапаттык жактан өркүндөтүлүшү боюнча 

милдеттерди ишке ашыруу үчүн, ошондой эле муниципалдык кызматтын 
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натыйжалуулугун жана туруктуулугун камсыз кылуу, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу системасынын кызматкерлеринин кесипкөйлүгүн, демигелүүлүгүн жана 

жоопкерчилигин арттыруу максатында 2006-жылдын 28-июнунда Президент 

тарабынан “Кыргыз Республикасында муниципалдык кызмат менен камсыз кылуу 

жана аны уюштуруунун негизги маселелери тууралуу” тиешелүү жарлыкка кол 

коюлган. 

Бул жарлык менен Кыргыз Республикасындагы саясий жана административдик 

муниципалдык кызматтардын реестри, ошондой эле “Кыргыз Республикасынын 

муниципалдык кызматкерлерин аттестациялоодон өткөрүү тартиби жөнүндө”, 

“Кыргыз Республикасындагы административдик муниципалдык кызмат ваканциясына 

сынак өткөрүү тартиби жөнүндө”, “Кыргыз Республикасында административдик 

кызматты ээлеген муниципалдык кызматкерлерге класстык чиндерди ыйгаруу тартиби 

жөнүндө” жоболор бекитилген.  

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 6-октябрындагы токтому менен 

“Айыл башчысы жөнүндө” (айылдын старостасы) типтүү келишим бекитилген.  

 

 2007-жылдын 23-октябрында Кыргыз Республикасынын “Референдум жөнүндө” 

Конституциялык мыйзамы  кабыл алынган.   

 

 2008-жылы Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана 

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 

 2011-жылдын 14-июлунда Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү кеңештердин 

депутаттарын шайлоо жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 2011-жылы 15-июлда Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

жөнүндө” мыйзамы кабыл алынган.  

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо чөйрөсүн 

чагылдырган укуктук нормалар улуттук мыйзамдарда чанда кездешет. Ошентип, бул 

маселелерди жөнгө салуучу нормалар 2006-жылдын 28-декабрындагы № 213 Кыргыз 

Республикасынын “Мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын карамагында жайгашкан маалыматтан пайдалануу мүмкүндүгү жөнүндө” 

мыйзамында, Өкмөттүн 2012-жылдын 10-февралындагы  № 85 “Аткаруу бийлигинин 

органдары, алардын түзүмдүк бөлүмдөрү жана ведомство алдындагы мекемелер аркылуу 

сунушталган мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) 

бекитүү жөнүндө” токтомунда жана башка мыйзам алдындагы бир катар ченемдик-

укуктук актыларда камтылган.  

Азыркы учурда Кыргызстанда муниципалдык (анын ичинде мамлекеттик) кызмат 

көрсөтүүлөрдү сунуштоонун стандарттарын жана административдик тартибин 

регламентке салуучу негизги мыйзам жок.  

 

1.3  Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан сунуш кылынган кызмат 

көрсөтүүлөр. 



13 
 

Эл аралык укуктун негизги жалпыга таанымал принциптеринин бири – бийлик органдары 

жана алардын кызмат адамдары, мыйзамда тыюу салынбаган иштерди аткарууга укуктуу 

болгон жарандардан жана башка жеке адамдардан айырмаланып,  жеке аларга мыйзам 

аркылуу уруксат берилген иш-аракеттерди гана жүргүзүүгө укуктуу экендиги жөнүндө 

жобо болуп саналат. Аны менен бирге бийлик органдары укук нормалары менен 

белгиленген компетенциянын чегинде иш алып барышат. Ошондуктан жергиликтүү өз 

алдынча башкаруунун компетенциясы мүмкүн болгон  аракеттерди гана эмес, милдеттүү 

аракеттерди да аныктайт, анткени, жалпы бийликти ишке ашыруу – бул бир гана укук 

эмес, ыйгарым укуктуу органдардын милдети да болуп эсептелет.  

Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун мыйзам тарабынан белгиленген компетенциясы 

жана муниципалдык укуктук жөнгө салуу  аркылуу жергиликтүү маселелерди чечүү – бул 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин натыйжасында муниципалдык 

түзүлүштүн калкы үмүттөнгөн жашоо жыргалчылыгын камсыз кылуу болуп саналат.  

Ошентип, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” 

мыйзамына ылайык, жергиликтүү  маанидеги маселелер төмөнкү принциптердин 

негизинде белгиленет:  

i. кызмат көрсөтүүлөрдү эффективдүү сунуштай ала турган башкаруунун максималдуу 

төмөнкү деңгээли менен сунуштоо; 

ii. сунуш кылынган кызмат көрсөтүүлөрдүн  сапатын камсыз кылуу максатында 

функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда эффективдүү жана 

максатка ылайык иш алып баруу;   

iii. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык, экономикалык жана 

башка өзгөчөлүктөрүнө жараша алардын функцияларын жана ыйгарым укуктарын 

дифференциациялоо;  

iv. функцияларды аткарууда жана ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда жергиликтүү 

кызыкчылыктын болушу;  

v. жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү кызыкчылыктардын гармонизацияланышы; 

vi. ачык-айкындуулук жана коллегиялуулук; 

vii. ченемдик укуктук актыларда мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын функцияларын жана ыйгарым укуктарын чектөө.  

 

Жогоруда айтылган мыйзамга ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

төмөнкү маселелер жүктөлгөн:   

1) тиешелүү аймактын экономикалык жактан өнүгүүсүн камсыз кылуу, ошондой эле 

инвестицияларды жана гранттарды тартуу; 

2) муниципалдык менчикти тескөө; 

3) жергиликтүү бюджетти калыптандыруу, бекитүү жана аткаруу;  
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4) калкты таза суу менен камсыз кылуу; 

5) эл жашаган пункттарда канализация системасынын жана тазалоочу курулмалардын 

иштешин камсыз кылуу; 

6) эл жашаган пункттарда муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу; 

7) жалпы пайдалануучу жерлерге жарык берүүнү уюштуруу;  

8) мүрзөлөрдү иштешин жана өлүк көмүү кызмат көрсөтүүлөрүн камсыз кылуу; 

9) жалпы пайдалануучу жерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү жана жашылдандыруу; 

10) сейил бактардын, спорттук курулмалардын жана эс алуу жайларынын иштешин 

камсыз кылуу;   

11) тиричилик таштандыларын топтоо, ташып чыгаруу жана кайра иштетүүнү уюштуруу; 

12) калк жашаган пункттардын чегинде муниципалдык транспорттун иштешин камсыз 

кылуу жана коомдук транспорттун ишин жөнгө салуу;  

13) жергиликтүү маданий жана тарыхый жайларды коргоо;  

14) жергиликтүү китепканалардын ишин уюштуруу жана камсыз кылуу;  

15) жер иштетүү эрежелерин белгилөө жана шаар куруу, архитектура иштеринин 

нормалары менен эрежелери сакталышын камсыз кылуу;  

16) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тиешелүү калк 

жашаган аймакта жарнама жайгаштыруу;  

17) коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү; 

18) элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү;  

19) эс алуу шарттарын түзүү; 

20) балдар жана жаштар менен иштөө үчүн иш-чараларды уюштуруу;  

21) дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү шарттарын камсыз кылуу; 

22) өзгөчө кырдаалдар жөнүндө алдын-ала эскертүүгө жана алардын кесепеттерин жоюуга 

көмөктөшүү. 
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Башкача айтканда, жергиликтүү маселелер жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш 

чөйрөсүн белгилейт. Бирок, иш чөйрөсүн гана көрсөтүү жетиштүү болбойт, ар бир 

маселени чечүү максатын, бул маселелер кандайча (ыкмалар, каражаттар) чечилерин, 

кандай натыйжаларга жетишүү керектигин аныктоо зарыл.  

Мыйзам боюнча муниципалдык түзүлүштөгү бардык маселелерди калктын керектөөсүнө 

жараша чечүү жана аны каржылоо милдеттүү болуп саналат. Иш жүзүндө укук колдонуу 

тажрыйбасы бар, ал боюнча өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү маселелердин 

бардыгын чечүүгө милдеттүү, бирок ошол эле учурда жергиликтүү маанидеги мурда 

көрсөтүлгөн “кызмат көрсөтүүлөрдүн” көлөмүн азайтуу боюнча бир катар маселелерди 

чечүүгө укуксуз.   

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 113-беренесинин 2-пункту, 

ошондой эле  Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” 

мыйзамы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым 

укуктар өткөрүлүп берилиши мүмкүн деп белгилейт. Андан тышкары, бул мыйзамда, 

мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү республикалык бюджеттен жергиликтүү 

бюджетке максаттуу трансферттерди бир жолу төлөөгө же мамлекеттик ыйгарым 

укуктарды өткөрүп берүүгө зарыл болгон башка каржылоо булактарын аныктоого жол 

бериле тургандыгы каралган.   

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамына 

ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына өткөрүлүп бериле турган негизги 

мамлекеттик ыйгарым укуктарга төмөнкүлөр кирет: 

1) калктын жумуш менен камсыз болуу жана миграциялануу программаларын иштеп 

чыгуу жана аткаруу;   

2) жарандарды эсептик каттоодон өткөрүү, паспорттук режим эрежелеринин 

аткарылышын көзөмөлдөө, белгиленген тартипте жарандарды каттоого тургузуу жана 

чыгаруу, шайлоочулардын тизмесин түзүү;  

3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, жарандык актыларды каттоо; 

4) мектеп, мектепке чейинки жана кесиптик билим берүү жана саламаттыкты сактоо 

чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн имараттар жана башка  объекттер менен камсыз кылуу; 

5) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, нотариалдык иштерди жүргүзүү;  
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6) жарандарга инсандыгын, мүлкүн жана үй-бүлөлүк абалын  күбөлөндүргөн 

документтерди жана башка мыйзамда каралган документтерди берүү;  

7) аскерге милдеттүүлөрдүн жана чакырылуучулардын баштапкы эсебин жүргүзүү, 

аларды аскердик каттоого тургузуу жана чыгаруу, аскердик кызматка чакырылышына 

көмөктөшүү;  

8) айыл чарба Мамлекеттик фондунун жерлерин бөлүштүрүү жана пайдалануу;  

9) айыл чарба өндүрүшүн келечекте өнүктүрүү боюнча материалдарды жалпылоо, айыл 

чарба продуктуларын өндүрүү боюнча экономикалык болжолдоолорду түзүү; 

10) мал чарбасында ветеринардык-санитардык, эпизоотияга каршы иш-чараларды жана 

селекциялык тукум алуу иштерине көмөктөшүү; 

11) айыл чарба эгиндерин тебелеп-тепселөөгө каршы күрөшүү жана токой тилкелерин 

жана массивдерин коргоо боюнча тиешелүү чараларды көрүү;  

12) салыктарды, алымдарды жана камсыздандыруу акыларын топтоо;  

13) айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана аларды жүзөгө 

ашыруу;   

14) керектөөчүлөрдүн укугун коргоо;  

15) тиешелүү аймакты жылуулук менен камсыз кылуу; 

16) дарек боюнча социалдык жактан жардам көрсөтүү максатында аз камсыз болгон үй-

бүлөлөрдү аныктоо;   

17) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген тартипте, айыл жериндеги аз камсыз 

болгон, көп балалуу үй-бүлөлөрдүн ай сайын берилүүчү жөлөк пулга муктаждык 

деңгээлин аныктоо; 

18) мыйзам аркылуу белгиленген башка ыйгарым укуктар.  

Бирок, өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарга функционалдык талдап-иликтөө 

жүргүзүлбөгөн учурда, көбүнчө мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүдө аларды аткарууга зарыл болгон бардык 

багыттар жана иш-чаралар эске алынбайт, бул муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү 

сунуштоо жана функцияларды аткаруу сапатынын төмөндөшүнө алып келет.  
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Башкача айтканда, ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү тартиби жана каржылоонун 

тиешелүү механизми жок. 

Натыйжада, коллизиялар келип чыгат, ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүдө, аларды 

аткарууну каржылоо көлөмү азайган учурда, бул, бүтүндөй алганда, жергиликтүү 

маанидеги маселелерди чечүүнүн сапатына терс таасирин тийгизет.  

2. ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫ АРКЫЛУУ 

СУНУШ КЫЛЫНУУЧУ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮН САПАТЫН 

ЖАКШЫРТУУ ҮЧҮН ЭМНЕ КЫЛУУ КЕРЕК? (эл аралык тажрыйба). 

Эл аралык тажрыйбаны эске алуу менен, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо 

жагындагы артыкчылыктар төмөнкү шарттарды камтуусу зарыл: 

 

2.1  Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун укуктук негизи.  

Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун тартибин жөнгө салуучу 

ченемдик укуктук базаны иштеп чыкпастан, сунуш кылынуучу кызмат 

көрсөтүүлөрдүн  сапатын жакшыртуу мүмкүн эмес.  

 

     Ошентип, сунуш кылынуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн  сапатын жакшыртуу үчүн 

төмөнкүлөр зарыл: 

 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу сунуш кылынган кызмат 

көрсөтүүлөр боюнча системаны калыптандыруу жагында мыйзамдык базаны 

киргизүү;  

 муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун сапатын жакшыртуу боюнча 

максаттуу программаларды бекитүү;  

 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдүн сунуш 

кылынышын жөнгө салуучу административдик регламенттерди, нускоолорду, усулдук 

сунуш-көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана бекитүү;     

2.2   Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аркылуу сунуш кылынган кызмат 

көрсөтүүлөрдү оптималдаштыруу багыттары алкагында, муниципалдык кызмат 

көрсөтүүлөр курамын инвентаризациялоо талап кылынат.  Тиешелүү муниципалдык 

кызмат көрсөтүүлөр тууралуу маалыматтар административдик регламенттерди иштеп 

чыгуу үчүн зарыл. Андан тышкары, алар  кызмат көрсөтүү тартибин жана мөөнөттөрүн 

оптималдаштыруу тууралуу чечим кабыл алууга мүмкүндүк түзөт. 
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муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр системасын оптимималдаштыруу кызмат 

көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөрдүн убактылуу жана материалдык чыгымдарын кыйла 

төмөндөтүүгө, административдик жол-жоболордун бийлик органдары тарабынан 

аткарылышынын ачык-айкындуулугуна шарт түзөт.  

Андан тышкары, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү оптимималдаштыруу багыттарын 

ишке ашырууда, мамлекеттик бийлик органдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ортосунда ыйгарым укуктарды  борбордон четтетүү (децентрализациялоо) 

зарылдыгы эске алынууга тийиш.  Ыйгарым укуктарга чек коюуда төмөнкү принциптерге 

таянуу зарыл:  

 жалпы бийликтин белгилүү бир деңгээлине – мамлекеттик бийлик органдары менен 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата ыйгарым укуктарды 

мыйзамдык жактан так белгилөө зарыл, анткени, мыйзамда ыйгарым укуктар 

өткөрүлүп берилгенби же жеке болуп саналабы ажыратууга мүмкүн эмес; 

 өткөрүлүп берилген ыйгарым укуктарга байланыштуу, алардын каржылануу тартибин 

билдирүүчү актылардын болушун камсыз кылган ченемдик укуктук актыны, алардын 

аткарылышына контролдукту жана алар боюнча отчет берүүнү калыптандыруу;  

 кемчиликтерди, кайталоолорду жана иш алып баруунун биргелешкен чөйрөсүн үстү-

үстүнө каржылоону жоюу. 

 
 

2.3  Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү тартипке салуу жана стандартка 

келтирүү   

 

Тейлөө көрсөтүүнү ыңгайлаштыруу биринчи кезекте, кайрылган маселени чечүүнүн 

тездигинен жана бул себепке карата арыз берүүчү бийлик органдары менен 

мамилелешүүгө канча убакыт жана аракет коротконунан көз каранды. Буга байланыштуу, 

биринчиден, административдик регламенттер бардык жерде кабыл алынышы керек. 

Мында кеп кайсы бир документти формалдуу түрдө кабыл алып коюу жөнүндө болуп 

жаткан жок – административдик регламенттер айкын нормативдерди: маселени кароо 

мөөнөтү, кезекте күтүүнүн убактысынын нормалары, бийликтин ар кыл органдарынын өз 

ара иш аракетинин ирети боюнча коюуга тийиш. Жана эң башкысы, бул эрежелер сөзсүз 

түрдө сакталууга тийиш, коюлган эрежелер бузулган учурларга катуу чара көрүү жана 

көзөмөлдөө системасы жөнгө коюлсун. Экинчиден, тийиштүү институттук, уюмдашылган 

чөйрө түзүлүшү керек, бул адамдарга ар кайсы кабинеттерге чуркабай калганга 

мүмкүндүк берет, өзгөчө ал кабинеттер шаардын ар кайсы  чет жактарында, атүгүл ар 

башка калк жашаган пунктарында да болуп калган учурда. 

Стандартташтыруу өздөрүнө карама-каршы келген көптөгөн көрсөтмөлөр менен 

башкаруу буйруктарын жок кылып, кызматчылардын иш-аракеттеринин кайталанышын 

четтетип, тийиштүү административдик процесстерди автоматташтырууга чакырылган.  

Стандартташтыруунун негиздик элементи катары административдик  регламенттер: 

 Муниципалдык кызматтарды алуучунун убактысын жана башка ресурстарын аз 

коротушун камсыздашат; 
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 Кызматтарды алуучудан талап кылынган иш-аракеттердин, документтердин санын 

азайтышат;  

 Муниципалдык кызматтардын сапатына жана жеткиликтүүлүгүнө карата 

талаптардын өлчөмдүү параметрлерин бекитишет; 

 Муниципалдык кызматтарды алуучулардын пикирлерин жана кызыкчылыктарын 

эсепке алышат. 

Административдик регламент жарандар үчүн да, кызмат ордундагы адамдар үчүн 

да керек болгон бардык керектүү маалыматты камтыган документ болууга тийиш: 

 тейлөө кызматын көрсөтүү мөөнөтү, 

 документтердин тизмеси, 

 баш тартуу үчүн негиздер, 

 административдик процедуралар, 

 кызмат ордундагы адамдардын иш-аракеттерине (же кылбагандарына) даттануунун 

ирети жана жоопкерчилиги, 

 контакттык маалымат, 

 жана башкалар. 

Муниципалдык функциялардын жана кызматтардын административдик регламенттери 

жергиликтүү бийликтин органдарынын ыйгарым укуктарын системалаштырганга, мыйзам 

чыгаруудагы нормативдик укуктук жетишпеген жактарды толтурууга жана 

административдик процедураларды иретке салууга жол берет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципалдык кызматтардын сапат стандартын иштеп чыгарууда төмөнкүлөрдү эсепке 

алуу керек:  

•  муниципалдык кызматтарды көрсөтүү сапатынын параметрлерин аныктап алуу 

(мезгилдик жана материалдык коромжуларды эсептөө менен) жана 

стандарт

изация 

 

• Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн стандарттарды 

киргизүүнү иштеп чыгарууга нормативдүү-укуктук жана 

методикалык базаны даярдоо  

• Коомдук жактан мааанилүү жана башка муниципалдык 

кызматтарды көрсөтүү үчүн стандарттарды иштеп чыгаруу жана 

киргизүү 

 

регламентация 

 

 Административдик регламенттерди 

киргизүү үчүн нормативдик-укуктук 

жана методикалык базаны даярдоо 

• разработка и внедрение 

административных регламентов 
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•  муниципалдык кызматтарды алуунун толук коромжуларын анализдеп чыгуу. 

 

2.4  Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартибин оптималдаштыруу 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан муниципалдык кызматтарды 

көрсөтүү регламенттештирүүгө, тийиштүү реестрлерге киргизүү жана аларды көрсөтүүнү 

оптималдаштырууга жатат. 

Муниципалдык кызматтардын бирдиктүү тизмеси түзүлүшү тийиш, ал актуалдуу абалда 

кармалып, нормативдүү укуктук негиздеги өзгөрүүлөргө шайкеш оңдолуп туруусу керек. 

Муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу боюнча иш-чараларды пландаштыруу, 

ишке ашыруу жана натыйжалуулугун баалоодо бул тизме негиз болуп саналат. 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү иретин оптималдаштыруу муниципалдык 

кызматтарды тармактык жакта оптималдаштыруу чегинде жана конкреттүү массалык 

коомдук жактан маанилүү муниципалдык кызматтарга байланыштуу да ишке ашууга 

тийиш. 

Кыргызстандагы муниципалдык кызматтарды көрсөтүү практикасы көрсөткөндөй, 

бүгүнкү күндө мониторингдин жалпы кабыл алынган үлгүлөрү жок болгондугуна 

байланыштуу коомдук кызматтардын таасирдүүлүгүн баалоонун комплекстик 

кызматтарын куруу көйгөйү актуалдуу болуп саналат. 

Муниципалдык кызматтын сапатын аныктоо эки эң маанилүү параметрлердин көз 

карашын каралышы керек: 

1) Анын акыркы натыйжасынын мазмунунун сапаты; 

2) жана керектөөчү үчүн жеткиликтүү, ыңгайлуу болгон кызмат алуунун сапаты.  

Ошону менен бирге бул параметрлер административдик регламенттерде жана 

муниципалдык кызматтардын стандарттарында ачык-айкын жазылышы тийиш жана элге 

кызмат көрсөтүүнүн сапаты, жеткиликтүүлүгү жана ыңгайлуулугуна карата нормативдик 

талаптар системасынын калыптанышына негиз болуп берүүлөрү керек. 

Мындан тышкары муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнү оптималдаштыруу боюнча 

иш-чараларды аткарууда көрсөтүлгөн кызматтар үчүн акы алуу маселелерин өз алдынча 

караштыруу зарыл. 

Нормативдүү-укуктук актыларда каралбаган төлөмдөрдү алуу учурларын алдын алуу үчүн 

аларга тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизип (төлөмдөрдү алып таштоо же которуу боюнча), 

муниципалдык кызматтар көрсөтүүдө арыз берүүчүлөрдөн акы алууну иретке келтирүү 

боюнча иш-чараларды жүргүзүү керек. 

Ошондой эле муниципалдык кызматкерлерди муниципалдык функцияларды 

оптималдаштыруу боюнча ишке, административдик-башкаруу процедураларына жана 
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жергиликтүү деңгээлде административдик регламенттерди иштеп чыгарууга үйрөтүүнү 

камсыз кылуу зарыл. 

 

2.5   Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү “бирдиктүү терезе” принциби менен 

пайдалануу мүмкүндүгүн камсыз кылуу   

 

Муниципалдык кызматты көрсөтүү процесси адатта ар кыл маалыматтарды, 

көчүрмөлөрдү, маалымкаттарды чогултуу жана алардын негизинде кызмат алуу үчүн 

керек болгон документтердин пакетин түзүү менен коштолот. Кээде ушундай 

документтерди чогултуу үчүн арыз берүүчү жумалап, айлап убактысын коротот. 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнү таасирлүү жана жеткиликтүү кылуу, 

административдик бөгөттөрдү жеңүү максатында «бирдиктүү терезе» принциби менен 

муниципалдык кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу керек. 

«Бирдиктүү терезе» принциби  

«Бирдиктүү терезе» принциби муниципалдык кызматтарды көрсөтүү учурунда арыз 

берүүчүлөрдүн мамлекеттик кызмат алуу үчүн укугун далилдеген ар кандай 

документтерди жана маалымкаттарды  ар кыл инстанцияларга берип чуркап жүрүшүн 

токтотот же кескин азайтат.  

 «Бирдиктүү терезе» принцибине жараша муниципалдык деңгээлдеги кызматтарды 

көрсөтүү арыз берүүчү бир жолу сурам кылып кайрылышынын негизинде бир эле жерде 

акысыз ишке ашырууну караштырат. Бул мекемелер арасында чуркап жүрүүнү азайтат, 

тейлөө көрсөткөн муниципалдык кызматкерлер менен түздөн түз мамилелешүү жок 

болгондугунан чоң антикоррупциялык таасирге жетишилет, ортого түшкөн арачылардын 

коррупциялык схемалардын иштешине талап жок болуп калат. 

 Мындай иш калкка тейлөө көрсөтүүнүн мөөнөтүн кыскартып, сапатын жогорулатат. Бул 

жарандарга жана юридикалык жактарга муниципалдык кызматтарды алар үчүн ыңгайлуу 

жерде жана мөөнөттө, ар кайсы жерге чуркаттырбай, комплекстүү жана оперативдүү  

көрсөтүү болуп саналат. 

 

«Бирдиктүү терезе» принцибинин негизги максаттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:   

 Жарандар тарабынан муниципалдык кызматтарды алуу процедурасын 

жөнөкөйлөштүрүү жана аларды алуу мөөнөтүн кыскартуу; 

 Жарандарга муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө ыңгайлуулуктарды күчөтүү; 

 Муниципалдык кызмат алуу үчүн арыз берүүчүлөр көрсөтө турган документтердин 

санын кыскартуу; 

 Муниципалдык кызматтарды берүү (баш тартуу) үчүн чечим чыгарышкан 

кызматкерлер менен арыз берүүчүлөрдүн жеке жолугушууларын жокко чыгаруу; 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү чегинде арачылык кызматтар рыногун жок 

кылуу жана коррупцияга каршылык көрсөтүү; 
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 Муниципалдык кызматтарды сапаттуу кылуу менен алуучулардын ыраазычылыгын 

жогорулатуу; 

 Муниципалдык кызматтарды алуунун ирети, ыкмалары жана шарттарын элге 

маалымат кылууну жогорулатуу; 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү процессинде жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын  өз функцияларын жана административдик процедураларын 

аткаруудагы ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын жана  көзөмөлдөнүүсүн жогорулатуу. 

«Бирдиктүү терезе» кызматынын негизги милдеттери: 

 Өтүнүүчүлөрдү жекече кабыл алуу жана «бирдиктүү терезе» принциби боюнча 

тейлөөлөрдү алуу үчүн арыздарды жаздыруу; 

 Өтүнүүчүнүн аты менен анын катышуусуз эле документтер менен маалыматтардын 

айрым бөлүгүн чогултуу – мындай документтер жана маалыматтарды бергенге 

ыйгарымдуу бийлик органдары жана бөлөк уюмдар менен чогуу иштешүү жолу менен; 

 «Бирдиктүү терезе» режиминдеги бардык тейлөөлөр акысыз негизде берилет (айрым 

учурларда мамлекеттик алым төлөө керек). 

 Кызматтарды алуучулар үчүн: 

 Алуучу  кызматтын баасынын төмөндөшү; 

 Тейлөө кызматын алуу мөөнөтүн азайтуу; 

  Процедураларды бириктирүүнүн эсебинен тейлөө спектрин кеңейтүү 

 Көрсөтүлгөн тейлөөлөрдүн процедураларынын ачыктыгын жана түшүнүктүүлүгүн 

жаратуу. 

«Бирдиктүү терезе» принциби боюнча муниципалдык кызмат көрсөтүүнү уюштуруу -  

өтүнүүчүлөрдүн ар кыл категорияларын кабыл алуу жана тейлөө үчүн бирдиктүү коомдук 

жайларды түзүүнү билдирет. Бул жайларда өтүнүүчүлөргө бир кайрылуу менен эле бир 

нече муниципалдык кызматтарды чогуу алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

«Бирдиктүү терезе» принциби боюнча муниципалдык кызматтарды алууну камсыз кылуу 

үчүн муниципалдык тейлөө көрсөткөн структуралык бөлүктөр мекемелер аралык чогуу 

иштөөнүн технологиялык карталарын иштеп чыгып, бекитүүлөрү керек. 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн ирети муниципалдык тейлөөлөрдү көрсөтүүнүн 

административдик регламенттери жана нормативдүү укуктук актылары менен аныкталат.  

Мындан тышкары кызмат алуучулардын төмөнкүдөй учурлар болгондо даттанып 

кайрылыш мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени караштырыш зарыл: 

 

1) өтүнүүчүнүн муниципалдык кызмат көрсөтүү үчүн сурамынын регистрация 

мөөнөтү бузулганда; 

2) муниципалдык кызматтын берилүү мөөнөтү бузулганда; 
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3) муниципалдык кызматты көрсөтүү үчүн нормативдүү укуктук актылар, 

муниципалдык укуктук актылар тарабынан каралбаган документтерди 

өтүнүүчүдөн талап кылынганда; 

4) өтүнүүчүдөн муниципалдык кызмат алуу үчүн нормативдик укуктук актылар, 

муниципалдык укуктук актылар тарабынан каралган документтерди кабыл алуудан 

баш тарткан учурларда; 

5) муниципалдык кызмат көрсөтүүдөн баш тартып, ошол баш тартуунун негизи 

нормативдүү укуктук актылар, муниципалдык укуктук актылар тарабынан 

каралбаса; 

6) муниципалдык кызмат үчүн өтүнүүчүдөн нормативдүү укуктук актылар, 

муниципалдык укуктук актылар тарабынан каралбаган акы төлөмүн талап кылган 

кезде. 

 

2.6  Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр аутсорсинги 

Эгер муниципалдык түзүлүштөр өздөрүнүн социалдык функцияларын аткарбаса же 

натыйжасыз аткарышса, анда бул функциялардын бир бөлүгү тийиштүү аймактарда 

адистештирилген мекемелерге аутсорсингге берилиши ыктымал. 

Аутсорсинг (англ. outsourcing: (outer-source-using) сырткы булак/ресурсун колдонуу) – 

мекеме (бийлик органдары) тарабынан белгилүү бир бизнес-процесстерин же 

өндүрүштүк, социалдык функцияларды тийиштүү аймакта адистешкен бөлөк 

компаниянын тейлөөсүнө өткөрүп берүү. Бир жолку, эпизоддук, кокустук мүнөздөгү жана 

башы жана аягы менен чектелген сервистик тейлөөлөрдөн айырмаланып, аутсорсингге 

адатта узак контракттын негизинде айрым системалардын жана инфраструктуралардын 

иши үзгүлтүксүз болушун адистик колдоо үчүн функциялар берилет. 

Аутсорсингдин жардамы менен чыгымдардын үнөмдөлүшүнүн негизги булагы 

бюджеттик натыйжалуулуктун жалпысынан жогорулашы саналат. Ошол себептен жаңы 

багыттарды өнүктүрүү же өзгөчө көңүл бурууга талап кылган эски багыттарга басым 

жасаш үчүн тийиштүү уюмдук, финансылык жана адамдык ресурстарды бошотууга 

мүмкүнчүлүк пайда болот.  

Дүйнөлүк тажрыйба аутсорсингди киргизүү заказдар секторунда конкуренцияны 

жогорулатуунун эсебинен 10-50 пайыз бюджеттик каражаттарды экономдогонго 

мүмкүнчүлүк берерин көрсөтөт. 

Аутсорсингдин өнүгүш тенденциясын анализдөө бул технология ар кыл өлкөлөрдүн 

мамлекеттик органдарында активдүү колдонула турганын айгинеледи: аутсорсинг – 

мамлекеттик уюмдардын күнүмдүк ишмердүүлүгүн жакшыртуу үчүн стратегиялык 

альтернативалардын бирөөсү катары чыгууда. Аутсорсингди пайдалануу менен мамлекет 

биринчи кезекте административдик жана башкаруу процесстерин аткаруунун сапатын 

жана таасирдүүлүгүн жогорулатып, негизги багыттарга басып коюуга аракет жасап, 

ошондой эле иштин айрым түрлөрүн ишке ашырууга чыгымдарды кыскартып, 
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ресурстарды бошотот. Аутсорсинг ишти аткаруудагы жогорку сапатты сактоо менен 

чыгымдарды кантип төмөндөтсө болот деген суроого жооп боло алат. Ошону менен бирге 

эл аралык тажрыйба аутсорсингдин кеңири таралышына мыйзамдык чектөөлөр, саясий 

курстагы өзгөрүүлөр, чектелген бюджеттик ресурстар, мамлекеттик кызматкерлердин 

каршылык көрсөтүүлөрү жана алардын төмөн мотивациясы тоскоол болорун 

күбөлөндүрөт. 

Муниципалдык түзүлүштөрдүн социалдык функцияларын ишке ашыруу механизми 

катары аутсорсингдин төмөнкү артыкчылыктарын бөлүп көрсөтсөк болот: 

1. Территориянын социалдык өнүгүш процесстерин ишке ашырууда 

эффективдүүлүгү жогорулоо 

2. Чыгымдарды эффективдүү түрдө көзөмөлдөө, аларды төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк 

түзүү, анын ичинде капиталдык чыгымдарды да ылдыйлатуу. 

3. Административдик жана башкаруу тармагын төмөнкү жолдор менен кыскартуу: 

 Каражаттарды үнөмдөө; 

 Жумуш орундарын үнөмдөө; 

 Туруктуу баш тартпаган жумуш аркылуу (мекеме-аутсорсер дайыма иштейт); 

 Убакыттын үнөмдүү колдонулушу (инфраструктуранын, технологиянын жана 

адистердин болушу убакыттын сарп болушун кыскартканга жол берет); 

 Аутсорсингдин келишиминде натыйжага карата талаптардын сапаттарын жана 

аткаруучунун жоопкерчилигин ийне-жибине чейин тактап алуу мүмкүнчүлүгү; 

 Калктын социалдык өнүгүш аймагына мыкты практиктерди чакыруу; 

 Заманбап технологияларга жол ачылуу; 

 Бюджеттик же мезгилдик чектөөнүн, тейлөөнүн сапатына жогорку талаптардын 

шартында негизги функцияларга көңүл буруу жолу менен функциялардын аткарылуу 

сапатын жогорулатуу; 

 Аутсорсинг келишимин бөлөк мекеме менен кайра түзүү мүмкүнчүлүгү; 

 Мезгилдик чектөөлөрдүн жоктугу. 

Муниципалдык заказдан айырмаланып, аутсорсинг бир жолку айкын 

регламенттештирилген иш-чара эмес, а узак мезгилдүү кызматташуу болуп саналат. Мына 

ушундай учурда гана анын оң таасири жөнүндө сөз кылсак болот.  

Бул технологияны муниципалдык бийлик органдарында ийгиликтүү колдонуу үчүн 

дүйнөлүк практикада кездешкен аутсорсингди колдонуудагы кыйынчылыктар жана 

чектелүүлөрдү гана эске албастан, тийиштүү өлкөдөгү шарттардын өзгөчөлүктөрүн, 

мисалы, тейлөө рыногунун төмөн деңгээлин, мыйзамдарынын жеткилең эместигин, 

бюрократиясынын төмөнкү административдик деңгээлин ж.б. да байкаштырыш керек. 

Көп жагынан аутсорсингдин өнүгүшү нормативдүү укуктук актыларда бекитилген 

аутсорсингди ишке ашыруунун методикалык базасынын жоктугу менен да кармалып 

турат. Иш жүзүндө бийлик органдары аутсорсингди системалык эмес негизде колдонуу 

менен өз ишмердүүлүгүн өз күчтөрүнүн негизинде гана камсыз кылууну улантып 

жатышат. 

Сөзсүз, аутсорсинг муниципалдык бийликтер тарабынан социалдык функцияларды ишке 

ашыруунун механизми катары колдонулушу мүмкүн. Аутсорсинг системасынын 
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калыптанышы тейлөөнүн сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатып эле тим 

болбостон, социалдык чөйрөгө адистешкен уюмдар менен мекемелердин өнүгүшүнө 

көмөк көрсөтөт, бул жалпысынан муниципалдык тармакта кошумча оң социалдык-

экономикалык эффекттерди жаратат. 

 

2.7   Административдик тоскоолдуктарды жеңип өтүү  

Ар түрдүү изилдөөлөргө жараша негизги административдик бөгөттөр төмөнкүлөр болуп 

саналат. 

Административдик бөгөттөрдү азайтып жана муниципалдык тейлөө кызматтарынын 

жеткиликтүүлүгүн арттыруу максатында жогоруда айтылган шарттардын бардыгын ишке 

ашыруу керек: 

 Муниципалдык кызматтардын укуктук негизин түзүү 

 Муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу 

 Муниципалдык кызматтарды регламенттештирүү жана стандартизациялоо 

 Муниципалдык кызматтарды «бирдиктүү терезе» принциби менен алуу мүмкүнчүлүгү 

 Муниципалдык кызматтардын аутсорсинги 

 

 

2.8   Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун сапатынын мониторингин 

жүргүзүү 

Уюмдар тарабынан кылынган коомдук кызматтардын бардык түрлөрүнүн камсыздалышы, 

көзөмөлдөнүшү, таасирдүүлүгү жана сапаты бул эң маанилүү (анын ичинде кардарлар 

үчүн да) маселе болуп саналат. Дал ушул таасирдүүлүгүн баалоо бюджеттештирүүнүн 

натыйжага багытталган жаңы ыкмаларына өткөнгө жана коомдук тейлөөнү 

оптималдаштырганга жол берет. 

Ошону менен бирге аткаруучу бийликтин органдар системасында башкарууну 

уюштурууда керектүү элемент болуп бийлик органдарынын иштеринин 

эффективдүүлүгүн мониторинг кылуу саналат. Мониторинг кылуу башкаруу 

органдарынын иштеринин максаттарына жетишүү, милдеттери жана программаларынын 

аткарылышына байланышкан ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын регулярдуу түрдө байкоо 

жана баалоо системасы жана иштеги катачылыктар менен четтеп кетүүлөрдү өз убагында 

байкап, жок кылуу, алынган натыйжалардын чындыгын көзөмөлдөө эсептелет. Коомдук 

башкарууну мониторинг кылуу системасынын эң башкы компоненти  аткаруучу бийлик 

органдарынын муниципалдык кызмат көрсөтүүсүн мониторинг кылуу. 

Муниципалдык кызматтын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн баалоо, аларды 

оптималдаштыруу үчүн приоритеттерди аныктап алуу жана жүргүзүлүп жаткан кайра 

түзүүлөрдүн натыйжасын баалоо үчүн ушул муниципалдык кызматтардын сапатын жана 

жеткиликтүүлүгүн мониторинг кылуу практикасын киргизүү зарыл. 
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Бул мониторингдин максаты кайрылуулардын реалдуу санын аныктоо, өтүнүүчүнүн 

муниципалдык органдарга кайрылып, кандайдыр бир натыйжа алышынын мезгилдик 

жана материалдык чыгымдарынын көлөмүн тактоо болуп саналат. Мындай мониторинг 

жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын муниципалдык кызматтарды көрсөтүүсүнө 

жарандардын канааттануусунун даражасы жөнүндөгү объективдүү маалымат алуу үчүн 

куралдардын бири. Ошону менен бирге мониторинг элди тейлөөнү жакшыртуу 

максатында жүргүзүлүп жаткан кайра түзүүлөргө жарандардын ишеним деңгээлин 

аныктоого мүмкүндүк берет. 

Мониторинг өткөрүүдө өтүнүүчүнүн жергиликтүү бийлик органдарынан ала турган бүт 

кызматы эсепке алынышы керек. 

Эгер мониторингдин формасы тууралуу айта турган болсок, ал изилденип жаткан 

параметрлер жөнүндө сурамжылоонун негизинде чогултулган маалыматтардын 

жыйындысы, муниципалдык кызматтарды алуучулардын интервьюлары жана 

анкеталарынан турушу тийиш.  

Кайсы тейлөө кызматы боюнча оптималдаштыруу жүрүп жатса, анда ошого байланыштуу 

өтүнүүчүнүн чыгымдарынын өзгөрүлүү деңгээлин баалоо жүргүзүү максатка ылайык.  

Демек, муниципалдык кызматтардын сапатын баалоо мониторингинин негизи - кабыл 

алынып жаткан административдик бөгөттөрдү төмөндөтүү программасы жана 

муниципалдык кызматтардын сапатынын жогорулашы жана жеткиликтүүлүгү болушу 

керек. 

МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТТАРДЫ КӨРСӨТҮҮНҮН САПАТЫНЫН 

МОНИТОРИНГИ 

Мониторингдин максаты 

Жарандар үчүн мезгилдик жана материалдык чыгымдарды эсепке алуу менен 

мамлекеттик тейлөө кызматын көрсөтүүнүн сапатын баалоо 

Жүргүзүлүп жаткан мониторингдин милдеттери 

1. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү болгон мекемелердин 

көрсөткөн муниципалдык кызматтарынын сапатына элдин жалпы канааттануусунун 

деңгээлин аныктоо. 

2. Административдик бөгөттөрдү төмөндөтүүнүн жана муниципалдык кызматтардын 

жеткиликтүүлүгүн жогорулатуунун көрсөткүчтөрүн баалоо, анын ичинде: 

 Муниципалдык кызмат алуу үчүн жарандардын муниципалдык бийлик органына 

кайрылууларынын саны; 

 Муниципалдык органга кайрылууда кезекке күтүүгө орто эсеп менен кеткен 

убакыт (мүнөттөр); 
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 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн бекитилген нормативдүү 

мөөнөттөрүнөн ашып кетүүлөрдүн деңгээли (пайыздар); 

 Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында түздөн түз көрсөтүлгөн 

муниципалдык кызматтардын сапаты жана жеткиликтүүлүгүнө жарандарын 

канааттангандыгынын деңгээли (пайыздар); 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жана муниципалдык 

функциялардын аткарылышын регулярдуу мониторинг жүргүзүүнүн негизинде 

түзүлгөн бөлөк көрсөткүчтөр; 

 Алынган маалыматтарды эл аралык рейтингдер менен салыштыруу. 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнү баалоонун критерийлери:  

 Экономикалык эффективдүүлүк. 

Эгер тейлөө кызматтары боюнча бардык милдеттенмелер тартипке салынып, коомчулук 

өзүнө жеткиликтүү ресурстардан канчалык көп кайтарым алса, анда коомдук сектордо 

экономикалык эффективдүүлүк жетишилет. 

 Отчёттуулук.  

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө кардар ким эмне үчүн жооп берерин аныктай 

алып, тейлөөнү көрсөткөнгө жоопкер структураны каржылоо булагы менен түздөн түз 

байланыштыра алса анда отчёттуулук жетишилет. Ал эми бир эле башкаруу органы бар 

болгон жайда кызматтын кардарлары ким эмнеге жооп берерин жана чечимдерди кабы 

алууга таасир кылгылары келсе, кимге кайрылуулары керек экендигин билишет. 

 Башкаруунун жөнөкөйлүгү. 

Бул таасирдүүлүк менен жоопкерчилик критерийлеринин өнүгүшү болуп саналат. 

Башкаруу үчүн эң жөнөкөй система – карама-каршылыктуу болбой, консультацияларга, 

кат жазууларга жана чечим чыгаруу үчүн жолугушууларга убакыт жана күчтү талап 

кылбайт. 

 Ачыктык. 

Ал кардарлар маалыматка ээ болушуп, чечим чыгарууга жөндөмдүү боло алышса 

жетишилет. Ошентип, коомчулуктун кеңири массасы окуялардын жүрүшү менен кабардар 

болуп, аларга баа бере алышат. 

Мониторингдин натыйжалары 

 

1. Жарандар үчүн муниципалдык кызматтарды алуунун бардык чыгымдарын 

анализдөө. 

2. Бийликтин муниципалдык органдарына кайрылуулардын (процедуралар) тизмесин 

түзүү. 
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3. Кызматтардын жана айрым процедуралардын натыйжасынын реалдуу баасын 

аныктоо. 

4. Кызматтардын жана айрым процедуралардын натыйжасын алууга кеткен 

мезгилдик чыгымдарды аныктоо. 

5. Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдөгү эң актуалдуу көйгөйлөрдү тактоо жана 

аларды чечүүгө сунуштарды иштеп чыгаруу. 

Жалпысынан эффективдүүлүктү жетишилген натыйжалар менен ага корогон 

ресурстардын (материалдык, уюштуруучулук, маалыматтык ж.б.) карым-катышы деп 

аныктаса болот. Демек, таасирдүүлүктү баалаш үчүн алдын ала тандалып алынган 

критерийлер жана көрсөткүчтөр боюнча натыйжаларды баалап, андан кийин – ага корогон 

ресурстарды карап, анан алардын өз ара катышын көрүш керек. 

Муниципалдык кызматтардын сапатын баалоо кезектеги күтүү убактысы, кызматкердин 

сылыктыгы, шарттардын ыңгайлуулугу, тейлөө алуу ирети тууралуу маалыматтын 

жеткиликтүүлүгү ж.б. критерийлер боюнча жүргүзүлүшү тийиш. 

Тейлөө кызматтарынын сапаты тууралуу жарандардын пикирлерин чогултуудан алынган 

жыйынтыктар муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдөгү канааттануу жана сапаттын 

көрсөткүчтөрү боюнча мекемелердин көрсөткүчтөрүн жана рейтингдерин эсептөөгө 

катышат. Андан тышкары көрсөтүлгөн баалоонун жыйынтыктары тийиштүү жергиликтүү 

бийлик органынын жетекчилигине карата КР мыйзамдарынын негизинде дисциплинардык 

жаза тарткызып, чара көрүүгө негиз болууга колдонулушу ыктымал.  

Ошону менен бирге муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатына коомчулуктун 

өкүлдөрүн кийлигиштирип, мекемелер аралык мониторинг кылуу системасын киргизүү 

зарыл. Ушул максатта муниципалдык кызмат көрсөтүү сапатына мекемелер аралык 

мониторинг өткөрүүнүн типтүү методикасын иштеп чыгуу сунуш кылынат. 

2.9 Муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун сапатын контролдоо 

системасын түзүү  

 Ушул теманы талкуулоонун контекстинде, жалпы эле жергиликтүү өзүн өзү башкаруу 

системасында борбордук орунду көрсөтүлгөн муниципалдык кызматтардын санын 

коомдук баалоо ээлейт. Анализдин максаттары үчүн жергиликтүү уюмдардын бир нече 

ролун бөлүп көрсөтүү ылайык. Мисалы, тургундар муниципалдык кызматтын кардарлары, 

ушул көз караштан алганда бул кызматтардын көрсөтүлүшү жана таасирдүүлүгүнүн 

көзөмөлдөөчүлөрү болуулары керек. Демек, сапатсыз же таасирсиз уюштурулган 

муниципалдык кызматтарга коомчулуктун реакциясынын кандай мүмкүнчүлүктөрү бар 

деген маселе принципиалдуу түрдө абдан маанилүү.  

Азыркы коомдо жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун өнүгүү концепциясын иштеп чыгаруу 

жана ага тийиштүү саясатты калыптандыруу жергиликтүү коомчулуктардын орду жана 

ролу тууралуу негизги маселени чечүүдөн башталышы керек. Бул орунду жана 

жергиликтүү өзүн башкаруунун өнүгүш жолдорун жана максаттарын, мүмкүнчүлүктөрүн 

аныктап жатып, биринчи кезекке эң жөнөкөй, бирок маанилүү маселелерди коюу зарыл. 

Тургундар өз муниципалитетин бүгүн жана эртең кандай көргүлөрү келет? Кайсы коомдук 
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кызматтарды алар керектүү деп эсептешет? Жалпы иштерди чечүүгө алар катышканга 

даярбы (анын ичинде башкарууда, өз жарандаштарына, жергиликтүү коомчулуктарга)? 

Кандай формаларда? Алардын көз карашы боюнча бул үчүн кандай нерселер керек? 

Коомдук кызматтар боюнча алардын минималдуу/максималдуу күтүүлөрү кандай? 

Сөзсүз, жергиликтүү саясатчылар менен адис-башкаруучулардын да өз муниципалитетин 

келечекте кандай көрүшө тургандыгы тууралуу позицияларын  да анализдеп, түшүнүү 

маанилүү. Алардын пикири боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун органдарынын 

өзү кандай роль ойношот жана кандай функцияларды аткарышат? Бийлик менен 

жарандык коомдун ортосундагы мамилелешүүнүн өнүгүш жөндөмү эмнеден көрүнөт? 

Муниципалдык кызматтарды акыл-эстүү башкаруунун чектерин алар кандайча баалашат? 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын башкаруу системасы ачыктык, 

тунуктук, коомдук экспертиза аркылуу төмөнкүлөрдү ишке ашырууга жол берет: 

 Көрсөтүлгөн кызматтардын сапатынын кепили катары бийликтин муниципалдык 

органдарынын репутациясын түзүү; 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө коррупцияны алдын алуу 

 Социалдык чыңалууну азайтуу 

 Элди тейлөөдө жашыруун дискриминацияны алдын алуу 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын башкаруу системасы төмөнкү негизги 

механизмдерден куралат: 

 Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүнүн Стандарттарын иштеп чыгаруу жана 

киргизүү; 

 Сапаты жагынан Стандарттарга жана калктын керектөөлөрүнө шайкеш келген тейлөө 

кызматын көрсөтүү; 

 Тейлөө кызматынын түрлөрү, формалары, нормативдери, орду жана убактысы 

тууралуу бардык жактан кабарлоо жана кардарга маалымат берүү; 

 Мониторинг жана коомдук экспертизанын аркасында кардарды көрсөтүлгөн 

кызматтардын сапаты менен кардарды башкаруунун контуруна аралаштыруу; 

 Муниципалдык кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган башкаруу 

чечимдерин чыгаруу. 

 

Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын көзөмөлдөөнү уюштуруш үчүн 

төмөнкүлөрдү иштеп чыгып бекитиш керек: 

 Муниципалдык кызматтардын сапатын башкаруу системасынын принциптери жана 

башкы аспектилери; 

 Тейлөө кызматынын сапаты жагында иштеген кызматкерлердин жоопкерчилиги жана 

ыйгарымдары; 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын башкаруу практикасын 

регламенттеген документтердин мазмунуна талаптар; 

 Муниципалдык кызматтардын сапатын баалоону уюштуруу; 

- Тейлөө көрсөткөн уюмдар тарабынан ички көзөмөлдөө 

- Көз карандысыз коомдук жана адистик экспертиза менен мониторинг. 

 

Сапатты башкаруу системасын киргизүүнүн кыйыр натыйжалары. Система төмөнкүлөргө 

мүмкүнчүлүк берет: 
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 Муниципалдык түзүлүштөрдө жашаган калктын жашоосунун сапатын баалоого 

мүмкүндүк берет, бул муниципалдык башкаруу системасынын таасирдүүлүгүн 

баалаганга жол берет; 

 Муниципалдык органдарын ишмердүүлүгүнүн таасирдүүлүгүн баалата алат; 

 Муниципалдык түзүлүштөрдүн жетекчилеринин репутациялык мүнөздөмөлөрүн 

баалатат. 

 

3 Калкка кызмат көрсөтүү стандарттарынын дүйнөлүк 

тажрыйбасы  

Өнүккөн өлкөлөрдө калкка ар кыл кызматтарды көрсөтүү чөйрөсүндө реформаларды 

жүргүзүү тажрыйбасы ар кыл программаларды ишке ашыруу менен административдик 

башкаруунун таасирдүүлүгүн жана иш-аракетин бир топ жогорулатууга боло турганын 

көрсөтөт. 

Ушуга байланыштуу мамлекеттик башкаруудагы реформалардын чет өлкөлүк 

тажрыйбасын иликтөө, көйгөйлүү маселелерди аныктоо менен Кыргызстандагы 

мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү системасын 

реформалаштыруунун андан аркы багыттарын белгилеп алуу максатка ылайыктай 

көрүнөт. 

3.1 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын калк тарабынан 

баалоо 

Улуу Британия. Улуу Британиянын муниципалитеттери көрсөтүлгөн кызматтардын 

сапаты жана алардын көлөмү менен сапаты салык жүгүнө шайкеш келеби деп эл арасында 

дайыма суроолорду жүргүзүп турат. Ар бир муниципалитет конкреттүү пландар жана 

программалардан турган атайын «максаттарга жетүүнүн стратегиялык тартибин» иштеп 

чыгат. 

Германия. Калк арасында мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын 

көрсөтүлүшүнүн сапаты жөнүндө оң пикирди түзүү үчүн кардарларды коргогон атайын 

токтомдорду колдонуу каралат, анда конфликттик кырдаалдарды чечүү үчүн өзгөчө 

процедуралар каралган; ошондой эле кардарларга регулярдуу суроо жүргүзүлөт. 

Голландия. «Кайра байланыш» порталы (Citizenlink) жарандардын мамлекеттин 

ишмердүүлүгүнө канааттануусунун деңгээли аркылуу элди мамлекеттин жашоосуна 

аралашууга, коомдук жашоого катышкыла деп чакырууга ж.б. багытталган. 

  

3.2. Көрсөтүлгөн кызматтардын ачыктыгы жана сапаты 
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АКШ. Азыркы учурда АКШ да Government Performance Results Act (GPRA)-

«Мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүнүн натыйжаларын баалоо жөнүндө» (1993)  

федералдык закон иштеп жатат. Бул мыйзамдын артыкчылыгы болуп, ал биринчи жолу 

мамлекет тарабынан берилген кызматтардын сапатын жогорулатып, калкты 

канааттандыруу даражасын көтөрүү милдетин койгондугунда. Ошондой эле бийликке 

2009-жылы Президент Барак Обаманын келиши менен 2009-жылкы калыбына келтирүү 

жана реинвестиция мыйзамына ылайык бардык федералдык чыгымдар тууралуу ачык 

маалымат берген өкмөттүк сайт түзүлдү.  

3.3. «Бирдиктүү терезе» принциби 

Австралия. «Бирдиктүү терезе» принциби менен иштеген «Centrelink» мамлекеттик 

мекемеси тогуз министрлик менен кызматташтык кылат, алардын ичинде Өкмөт 

тарабынан жетекчилик мекеме да, клиент да болгон социалдык камсыз кылуу 

Министрлиги бар. «Centrelink» түздөн түз бюджеттен каржыланбайт, ал каражаттарды 

көрсөткөн кызматтары боюнча контракттарынын эсебинен алат. Мындай мамиле 

тейлөөнүн сапатын камсыз кылуу үчүн жакшы мотивация катары саналат. Эреже катары 

«Centrelink» контрактты 3 жыл мөөнөткө бекитет. Эгер министрликтер «Centrelink» 

көрсөткөн тейлөөнүн сапатына нааразы болушса, контрактты бузууга укуктар. 

Россия. Россияда жарандарга «бирдиктүү терезе» принциби боюнча өз ара байланышкан 

комплекстүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын комплексин көрсөткөн көп 

функционалдуу борборлор (КФБ) иштейт.  

 

3.4. Маалыматтык-коммуникациялык технологиялар 

Сингапур. Дүйнөдө биринчи болуп өкмөттүк портал идеясын ишке ашырышты. Сервер 9 

бөлүмдү камтып турат: бизнес, коргонуу, билим берүү, жумуш берүү, ден соолук, турак 

жай, тартипти сактоо ж.б. 

Канада. Government Online программасы: бардык мамлекеттик тейлөөлөр Интернетке 

2004-жылдын аягында эле өткөрүлгөн. 2001-жылдан баштап Интернетке бардык 

документтер, нормативдик актылар, конкурстар жана тендерлер тууралуу маалыматтар 

жайгаштырылган. 

 

 

3.5. Кызматын көрсөтүүнүн инфраструктурасы 

Россия. Турак жай-коммуналдык чарбачылыгынын кызматтарын төлөө үчүн төлөм 

терминалдары префектураларда, райондук акимиаттарда, бирдиктүү эсеп-маалымат 

борборлордун бардык бөлүмдөрүндө, көптөгөн турак жай ээлеринин 

шериктештиктеринде жайгашкан. 
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Франция. Мамлекеттик мекемелер менен коммуналдык кызмат көрсөтүүчү уюмдарды 

төлөм, салык, алым, айып,  виза алуу ж.б. байланыштуу акча которуулар үчүн атайын 

банктык автоматтар менен жабдуу программасы ишке ашырылып жатат. 

Чет өлкөлөрдүн жетишкендиктерин жалпылап карасак, өлкөдөгү мамлекеттик жана 

муниципалдык тейлөө кызматынын сапатын жогорулатууга багытталган негизги 

факторлор катары төмөнкүлөрдү бөлүп көрсөтсө болот: 

 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө жогорку этикалык 

нормаларды кармануу; 

 Коррупцияга каршы тура алышы үчүн мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү 

бийлик органдарын багыттаган нормативдик шарттарды түзүү; 

 Мамлекеттик жана муниципалдык тейлөө кызматын көрсөтүү процессин так 

стандартка келтирүү; 

 Маалыматтык ачыктык деңгээлин жана процедуралардын транспаренттүүлүгүн 

жогорулатуу, кардар менен «кайра байланыш» принциби боюнча мамилелешүү; 

 Тейлөө кызматтарынын айрым түрлөрүн көрсөтүү үчүн мамлекеттик органдардын 

жана өзүн өзү башкаруу органдарынын функцияларын рационалдуу түрдө 

бөлүштүрүү; 

 Ыйгарым укуктарын аткарылышы үчүн бийлик органдарынын жоопкерчилигин 

жогорулатуу; 

 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү системасынын ыңгайлуу 

инфраструктурасын, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. 

 

 

Россиядагы мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тууралуу кеңири 

маалымат 

Россиялык Федерация Өкмөтүнүн буйругу менен «2011-2013-жылга карата мамлекеттик 

кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу жана административдик бөгөттөрдү 

төмөндөтүүнүн концепциясы» бекитилген, анын максаттары болуп: 

o Административдик бөгөттөрдү төмөндөтүү; 

o Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн 

жогорулатуу. 

2010-жылдын июль айында Россияда «Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат 

көрсөтүүлөрдү уюштуруу жөнүндө» Федералдык мыйзамы кабыл алынган, ал 

мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө мамлекеттик бийлик 

органдары менен коомдун өз ара карым-катышуусундагы инновациялык принциптер 

менен механизмдерди бекемдеген. 
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 Бул мыйзам күчүнө киргенден кийин мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү 

өзүн өзү башкаруу органдарына мамлекеттик же муниципалдык кызмат 

көрсөтүүнүн тартибин жана стандартын орноткон нормативдүү укуктук актыларды 

кабыл алуу милдети жүктөлдү, алар административдик регламенттер деп аталды. 

 Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары административдик регламенттерди 

Интернеттеги расмий сайттарга жарыялаганга милдеттүү. 

 Ошондой эле мыйзам тарабынан жарандардын мамлекеттик (муниципалдык) 

кызматты өз убактысында жана стандартка жараша алуу; мамлекеттик 

(муниципалдык) кызмат көрсөтүү тартиби жөнүндө толук, актуалдуу, чын 

маалымат алуусу, анын ичинде электрондук формада; мамлекеттик 

(муниципалдык) кызматтарды электрондук формада алуу жана өтүнүүчүнүн 

тандоосу боюнча бөлөк формаларда алуу; мамлекеттик (муниципалдык) 

кызматтарды алуу процессиндеги сотко чейинки даттанууларды караштыруу; көп 

функционалдык борбордо мамлекеттик жана муниципалдык кызмат алууга укугу 

бекитилген. 

 Мыйзам жарандардан жана ишкерлерден мыйзамдарга ылайык мамлекеттик 

органдарда, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын карамагында бар 

документтерди талап кылууга тыюу салды, ошондой эле түздөн түз нормативдик 

актылар тарабынан каралбаган маалыматтар менен документтерди сураганга да 

тыюу салды. 

 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөөнүн 

конкреттүү жагдайлары такталды – же Салык кодексинин негизинде, же Өкмөт, 

субъектинин мыйзамы, муниципалитет уюмунун ыйгарым органы бекиткен акылуу 

кызматтардын Тизмесинин негизинде. 

 Көп функциялуу борборлор түзүлдү жана киргизилди (КФБ). 

РФ жарандарына мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн сапатын 

жана жеткиликтүүлүгүн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы, ошондой эле мамлекеттик 

органдардын ишинин сапатына жарандардын канааттануу деңгээли көрсөткөндөй, 

мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн көп функциялуу 

борборлору калк тарабынан ар кыл мекемелерден тейлөө кызматтарынын 

комплексин алуунун эң ыңгайлуу каналы катары таанылды. 

Көп Функциялуу Борбордун негизги идеясы «бирдиктүү терезе» принцибин ишке 

ашыруу болуп саналат, анда жаран бөлөк мамлекеттик мекемелерден маалымкат 

алуу, инстанцияларга чуркап же арачыларга төлөөдөн бошотулат. Алуучудан арыз 

жазып, анын натыйжасын белгиленген убакытта келип алуусу эле талап кылынат, 

ал эми бүт башка жумуштарды, анын ичинде мекемелер аралык макулдашууну 

КФБнын кызматкерлери жана тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык бийлик 

органдары жүргүзөт. 

Россия Федерациясынын аймагында түзүлүп жаткан Көп Функциялуу Борборлор 

жарандарга бир эле имаратта ар түрдүү кызматтарды алуу менен бирге (паспорт 

алып, жарандык абалдын актысын регистрация кылып, салык учетуна туруп ж.б.), 

чиновниктер менен түздөн түз катышпаганына шарт түзөт. Мындай мамиле 

кардарлардын моралдык, материалдык жана мезгилдик чыгымдарын абдан 

азайткандыктан, КФБ популярдуулугу дайыма өсүп бара жатат. 

 Коомдук кызматтарды көрсөтүүнүн сапаттарына туруктуу мониторинг, анын 

ичинде жергиликтүү деңгээлде болушу, оптималдашууга жаткан кызматтардын 
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тизмесин жыл сайын кайра түзүү жана чыккан көйгөйлөрдү чечүү боюнча 

конкреттүү нормативдүү укуктук актыларды кабыл алуу менен пландарды түзүү 

караштырылган. 

 

Венгриядагы муниципалдык кызматтарды көрсөтүү жөнүндө кеңири маалымат 

 

  Венгриядагы жергиликтүү бийлик органдарынын системасы тарабынан кызмат көрсөтүү 

Мыйзамда каралган милдеттүү жана милдеттүү эмес кызматтардын принцибине 

негизделген. Милдеттүү кызматтар категорияларга бөлүнөт: биринчи категориянын 

кызматтары калк жашаган бардык пунктардын типтери жана көлөмүнө карабай берилет 

жана өзүнө суу менен камсыз кылуу, жалпы билим берүү, ден соолукту сактоо жана 

социалдык камсыздоонун базалык кызматтары, көчөлөрдү жарык кылуу, жергиликтүү 

коомдук жолдорду жана көрүстөндөрдү кароо жана этникалык жана улуттук 

азчылыктардын укуктарын коргоону камтыйт. Милдеттүү кызматтардын экинчи 

категориясы мыйзам тарабынан аныкталат жана бул максаттар үчүн керек болгон 

каржылык каражаттар мамлекеттик бюджеттен бөлүнүшү керек. Бул категориянын 

кызматтары «Бийликтин жергиликтүү органдары» мыйзамы менен регламенттештирилет, 

анда көп калкы бар жана көп мүмкүнчүлүктөрү бар жергиликтүү бийлик органдарына 

милдеттүү кызматтардын көп саны тапшырылып, башка жергиликтүү органдарга 

караганда көптөгөн ыйгарым укуктар берилиши ыктымал экендиги каралган. 

Башка кызматтар милдеттүү түрдө эмес. Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары өз 

территориясынын талаптарынан жана мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды болуп ар кыл 

милдеттерге жана ыйгарымдарга ээ экендигин эске алып, жергиликтүү бийлик органдары 

таптакыр ар түрдүү кызматтарды көрсөтүшү ыктымал. Жергиликтүү шайлама органдын 

же жергиликтүү референдумдун чечими менен жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары 

мыйзам боюнча аткарганга милдеттүү эмес жергиликтүү милдеттерди башка органдардын 

карамагына өткөрүп бере алышат. Милдеттүү эмес кызматтарды көрсөтүү милдеттүү 

кызматтарды көрсөтүүгө тоскоол болбошу керек.  

Жергиликтүү бийлик органдары кызмат көрсөтүүнүн формаларын өз алдынча тандап 

алышат. Кызматтардын биринчи тиби жергиликтүү бийлик органдарынын өздөрү 

тарабынан көрсөтүлөт. Көп учурда тейлөөнү жергиликтүү башкаруу же анын бюджеттик 

бөлүмдөрү уюштурат; кызматтар жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Андан тышкары 

бийликтин жергиликтүү органдары буга өздөрү көзөмөлдөгөн компанияларды 

аралаштырышы ыктымал. «Бийликтин жергиликтүү органдары» мыйзамына ылайык 

коммуналдык кызмат көрсөтө турган муниципалдык мекемелер, ишканалар жана башка 

уюмдарды түзүп, алардын жетекчилерин дайындай алышат. 1993-жылдын 31-декабрынан 

тартып бийликтин жергиликтүү органдары бизнес ишканаларын жалаң гана бизнес-

ассоциация же кооперативдер формасында түзгөнгө укук алышкан. Мындай кызматтарга 

мисал катары менчикти башкаруу, парктарды жана муниципалдык көрүстөндү кармоо 

жана коомдук санитарияны камсыз кылууну алсак болот. 

Кызматтарды көрсөтүүнүн экинчи ыкмасы – келишимдик негизде иштеген менчик 

ишканалар аркылуу көрсөтүлөт. Эреже катары мындай келишимдер менчик компаниялар 
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же ишкерлер менен түзүлөт, бирок айрым учурларда бийликтин жергиликтүү органынын 

өнөктөшү болуп мамлекеттик компания да болуп калышы ыктымал. Ушундай жол менен 

сунушталган кызматтар ичине суу менен камсыздалыш, газды жеткирүү жана коомдук 

транспортту камтыйт.  

Келишимдик кызматтарды көрсөтүүнүн өзгөчө формасы концессияларга негизделген. 

1991-жылдагы № XVI «Концессиялар жөнүндө» мыйзамы жергиликтүү бийлик 

органдарына менчикти колдонуу жана мүлккө укукту ишке ашыруу жолу менен  киреше 

алуу үчүн өзүнүн негизги фондуларын колдонууга уруксаат берет. Концессиянын 

негизинде көрсөтүлгөн кызматтардын санына жергиликтүү жолдорду эксплуатация жана 

коммуналдык курулуштарды (мисалы, суу түтүктөрү, канализация, электр тармактары, газ 

тармактары, борбордук жылытуу жана телекоммуникациялар) пайдалануу кирет. 

Концессиянын негизинде кызматтарды көрсөтүүдөгү көйгөй болуп, көптөгөн 

жергиликтүү коммуналдык курулмалар мамлекеттик концессияга тиешелүү ири 

регионалдык же улуттук системалардын бөлүгү болуп саналат. Ошентип, иш жүзүндө 

бийликтин жергиликтүү органдарынын концессиясына суу менен камсыздалыш, 

канализация жана жергиликтүү радиоуктуруулар гана кирет. 

 

4. Коомдук кызмат көрсөтүүлөргө карата эл аралык талаптар  

Бириккен Улуттар Уюму тарабынан элге кызмат көрсөтүүнүн принциптери 

 

15-мартта керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун Бүткүл дүйнөлүк күнү, ал биринчи 

жолу 1983-жылдын 15-мартында майрамдалган. Эки жылдан кийин – 1985-жылдын 9-

апрелинде БУУнун Генералдык Ассамблеясы керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо 

үчүн жетектөөчү принциптерди кабыл алган
1
. «Керектөөчү» деген түшүнүктү АКШнын 

президенти Жон Кеннеди 1962-жылдын 15-мартында АКШ Конгрессинде чыгып сүйлөгөн 

сөзүндө сунуштаган. Ал керектөөчүлөрдүн алгачкы төрт негизги укугун 

формулировкалаган, алар кийинчерээк 1961-жылы Нидерландда түзүлгөн 

керектөөчүлөрдүн союздарынын Бүткүл дүйнөлүк уюму тарабынан  (СI) кеңейтилген. 

Азыркы учурда Керектөөчүлөр союздарынын Бүткүл дүйнөлүк уюму (СI) дүйнөнүн 72 

өлкөсүндөгү керектөөчүлөрдүн укуктарын коргогон 180 ден ашуун коомдук жана 

мамлекеттик уюмдарды ичине камтыйт, ЮНЕСКО менен БУУ да керектөөчүлөрдүн 

кызыкчылыктарын көрсөтөт. 

Керектөөчүлөрдүн позициясынан стандарттардын структурасында эсепке алына турган 

базалык принциптер керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоо үчүн БУУнун Жетекчилик 

принциптеринде берилген (1985-жылдын 9-апрелиндеги БУУнун Генералдык 

Ассамблеясынын №39/248 Резолюциясы). 

 

                                                           
1
 БУУ нун Генералдык ассамблеясынын 39/248 резолюциясы. 
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Маалымат алууга укук  

 

Ар бир керектөөчү тейлөө кызматы тууралуу өз убактысында толук жана чын маалымат 

алууга акылуу. Бул ошол кызматтын компетенттүү тандалып алынышын камсыз кылат. 

Жарандар тейлөө борборлорунун жеткиликтүү болушуна укуктары бар. Тейлөө 

борборлору бардык кардарлар кыйынчылыксыз таап бара алышкандай жайларда: коомдук 

транспорттун аялдамаларынын жанында, транспорттук каражаттарды коюу жерлери бар, 

мунжулар үчүн пандустар, кармагычтар, лифттер бар жерлерде орун алышы керек.  

 

Тандоого укук 

Мамлекеттик сервистерге карата жаран мамлекеттик кызматтан пайдаланганга же эгер 

бул кызматтын мүнөзүнөн мүмкүн болсо, ошол кызматтан баш тартканга укугу бар 

болууга тийиш. Андан тышкары кызмат көрсөтүү акылуу кызматтарды түз же кыйыр 

таңуулоо менен коштолбоосу керек. Андан тышкары жаран кызмат көрсөтүлгөндө 

параметрлерди тандап алууда маанилүү болгон жеңилдиктер жана артыкчылыктар 

тууралуу маалыматка ээ болушу зарыл. 

 

Коопсуздукка укук 

Кызмат - Керектөөчү бул кызматтан баш тартпай, каалаган натыйжасына чоң 

финансылык, мезгилдик жана эмоциялык чыгымдарсыз жетүүсүнө мүмкүндүк берген 

мүнөздөмөлөргө ээ болушу керек. 

 

 

Базалык керектөөлөрдү канааттандырууга укук 

Мамлекеттик кызматтарга карата сервис жарандардын айрым категориялары үчүн атайын 

шарттарга ээ болушу тийиш, керектөөчүгө сылык жана сыйлуу мамилени камсыз кылып, 

тейлөөнүн ыңгайлуу шарттарын караштыруусу керек. 

 

 

Келтирилген зыянды толтурууга укук 

Кызматты керектөөчү бузулган кызыкчылыгын коргогонго укугу бар, ал өзүнө 

мамлекеттик органдын иштерине каршылыкты жана кызмат көрсөтүү учурунда 

келтирилген зыяндарды калыбына келтирүүнү камтыйт. Андан тышкары, төмөнкү 

учурларда чиновниктердин мүлктүк, административдик жана кылмыштык 

жоопкерчилигин орнотуш керек: кардарлардын мурда жетишилген ыраазычылыгын 

азайтуу, чиновниктин өз ишинин мыйзамсыз экенин билип туруп, мыйзамды аткарбай 
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коюусу, мисалы, соттун чечими күчүнө киргенден кийин; кардарлардын даттануусун жана 

сунуштарын анализдеп, чара көрбөй коюшу. 

 

Өз пикирин учетко коюу укугу 

Бул укук «кайра байланыш» механизмдерин түзүү аркылуу ишке ашуусу ыктымал, 

ошондой эле стандарттардын талаптарын кармануунун үстүнөн сырткы көзөмөл 

мүмкүнчүлүгүнөн (шайкеш келүүнү далилдөө ыктыярдуу схемалары, мониторингдер, 

рейтингдер ж.б.) да ашырылат. Керектөөчүлөрдүн канааттануу даражасын аныктап, 

тейлөөнү жакшыртууга сунуштар алганга мүмкүндүк берген кайра байланыштын 

варианттары сервистин жана керектөөчүлөрдүн структурасынын орун алган жеринен көз 

каранды. Бул ар бир тейлөө борборундагы даттануулар жана сунуштар дептери, жогорку 

органдарга маалымат чогултуу үчүн «Тез телефондук линия» (электрондук почтанын 

адреси ж.б.); тейлөө боюнча суроолорду кызмат алып жатканда толтурулуучу бланктарга 

киргизүү, келүүчүлөргө мезгил-мезгили менен суроо менен кайрылып туруу. 

 

КОРУТУНДУ 

Ошентип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруунун он беш жылдык өнүгүш тажрыйбасы болуп 

туруп, мамлекеттик курулуштун ата мекендик тарыхында муниципалдык кызматты 

уюштуруу жана түшүнүк дагы эле жаңы көрүнүштөр бойдон калууда. Анткени түздөн түз 

муниципалдык кызмат байланышкан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу институтунун 

өнүгүшү бул аймактагы негизги куралды – жергиликтүү башкаруучуну таптакыр 

өзгөрткөн жок.  

Жакында эле мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди ажыратып кароо болгон 

эмес, анткени бийликтин бардык вертикалындагы башкаруу системасынын 

кызматчылары, жергиликтүү кеңештер менен аткаруучу комитеттерди кошкондо, 

бардыгы мамлекеттик кызматкерлер болуп саналышкан. Анан тийиштүү конституциялык 

нормаларды киргизүү жана жергиликтүү бийликтердин уюмдарынын өзүн өзү башкарууга 

өтүү процессинен улам жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү 

башкача түшүнүлүп, атала баштады. 

Бүгүн Кыргызстандагы муниципалдык кызматтарга негизги тоскоолдуктар төмөнкүлөр: 

 Социалдык жактан маанилүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды 

көрсөтүүнү көзөмөлдөгөн нормативдик-укуктук базанын жеткилең эместиги; 

 Муниципалдык кызматтарды алуунун сапатын жогорулатууда калктын социалдык 

индифференттүүлүгү жана катышпагандыгы; 
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 Калк менен иштөө процессинде аткарган функциясы шайкеш келбегендиги үчүн 

муниципалдык структуралардын жана айрым кызматкерлердин жоопкерчилиги 

тууралуу ачык, так принциптердин жоктугу; 

 Коррупциялык кылмыштарды кылууга мүмкүнчүлүктөрдү күчөткөн ар кыл 

мекемелердин функцияларынан кайталана бериши. 

Көрсөтүлгөн көйгөйлөрдү жана дүйнөлүк тажрыйбаны анализдөө аркылуу 

Кыргызстандагы муниципалдык кызматтарды көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуунун 

негизги чараларын төмөнкү түрдө көрсөтсө болот: 

1. Уюштуруучу чаралар 

 Муниципалдык кызматчыларды натыйжаларга багытталган башкаруу системасына 

өтүүгө багыттоо; 

 Муниципалдык кызматтарды көрсөтүү маселелери боюнча калкка 

консультациялык кызматтарды көрсөткөн атайын адистештирилген мекемелерди 

ачуу; 

 Кызматтарды көрсөтүүнүн электрондук системасын жакшыртуу; 

 Бирдиктүү маалыматтык мейкиндикте муниципалдык кызматтарды көрсөтүү үчүн 

бийлик органдарынын мекемелер аралык берилмелер базасын алмашуусунун 

интеграциясы; 

 Административдик процесстерди аутсорсинг кылуу механизмин киргизүү; аны 

муниципалдык бийликтин органдары аткарган функцияларды оптималдаштыруу 

куралы катары колдонгонго жол берет, муниципалдык кызматтардын сапатын 

жогорулатып, чыгымдарды азайтуу каражаттары. 

2. Муниципалдык кызматтардын сапатын жана таасирдүүлүгүн баалоо үчүн 

чаралар 

 Муниципалдык бийликтин ар бир органынын түздөн түз иштерин жана 

функцияларын иликтөө жана анализдөө; 

 Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды элге көрсөтүүнүн укуктук 

негиздерин төмөнкүлөрдү эске алып түзүү: 

o Коррупциялык укук бузуулардын мүмкүнчүлүгүн жок кылуу 

o Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын акы төлөө критерийлерин 

бекитүү жана аныктоо; 

o Административдик процедураларды укуктук бекитүүнүн аныктамасы; 

 Мамлекеттин саясатынын приоритеттерине байланыштуу ар бир мекеме үчүн 

стратегиялык максаттар менен милдеттерди иштеп чыгаруу; 

 Муниципалдык кызматтарды оптималдаштыруу (муниципалдык кызматтардын 

тизмесин түзүү); 

 Административдик регламенттерди, муниципалдык кызматтарды көрсөтүү 

стандарттарын кабыл алуу,  
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 Тийиштүү мекемелер, коомдук уюмдардын элге муниципалдык кызмат 

көрсөтүүнүн сапаты маселесине көзөмөлүн күчөтүү, аны калкка регулярдык 

сурамжылоолорду жүргүзүү жолу менен ишке ашыруу, көрсөтүлгөн кызматтарга 

калктын ыраазычылык даражасын дайыма мониторинг өткөзүү менен, 

кызматтардын сапатын баалоо боюнча системалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, 

жооптуу мекемелер үчүн рекомендацияларды иштеп чыгаруу менен ишке ашыруу. 
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