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МЕТОДОЛОГИЯСЫ 

1. Коррупцияга каршы саясаттын негизги принциптери 

жана коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүүнүн 

шарттары 

Коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун ушул методологиясы (мындан 

ары - методология) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча 

программасын жана Иш-чаралар планын ишке ашырууну мониторингдөөнү жана баалоону 

системага салууга багытталган. 

Коррупцияга каршы саясаттын негизги принциптери төмөнкүдөй: 

1) коррупциогендүү факторлорду жана көрүнүштөрдү жоюуга багытталган алдын алуучу 

чаралардын артыкчылыгы; 

2) өкмөттүк эмес уюмдарды жана көз каранды эмес эксперттерди тартуу жолу менен 

мониторинг жүргүзүүгө жана баалоого карата тууралыкты жана калыстыкты сактоо; 

3) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу  органдарынын 

(мындан ары - коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттер) функцияларын, ошондой эле 

жарандардын жана уюмдардын укуктарына жана мыйзамдуу кызыкчылыктарына тиешелүү 

чечимдерди кабыл алуунун тартибин оптималдаштыруу; 

4) таламдардын кагылышын табуу жана жоюу; 

5) коррупциялык тобокелдиктерди баалоо жана башкаруу; 

6) коррупциянын зыяндуу кесепеттеринин алдын алуу жана жоюу; 

7) кызматчыларга коррупцияга каршы билим берүү жана коррупцияга каршы жүрүм-турумду 

пропагандалоо; 

8) мамлекеттик кызматта ак ниет башкаруунун жана адептик стандарттардын принциптерин 

жайылтуу; 

9) ачык-айкындыкты камсыздоо. 

2. Негизги түшүнүктөр 

Коррупцияга каршы чараларды ишке ашырууга коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүү 

(мындан ары - коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүү) - коррупциогендүү факторлордун 

маалыматтарын топтоо, байкоо жүргүзүү, талдоо, баалоо жана болжолдоо, ошондой эле 

коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруунун чараларынын натыйжалуулугу. 

Маалыматтарды топтоо - субъекттерден мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын күнүмдүк иштерине киргизилген коррупцияга каршы чараларды 

аткаргандык жөнүндө туура маалыматтарды алуу. 

Байкоо жүргүзүү - коррупцияга каршы күрөшүү чөйрөсүндөгү процесстерди жана 

көрүнүштөрдү максатка багыттуу жана план ченемдүү кабылдоо, анын жыйынтыгы байкоочу 

тарабынан жазылат. Маанилүү жыйынтыктарды алуу үчүн көп жолу байкоо жүргүзүү зарыл. 

Талдоо алынган маалыматтардын негизинде жүргүзүлөт, жыйынтык чыгарылат жана 

тийиштүү башкаруучулук чечимди кабыл алуу боюнча сунуштар түзүлөт. 



Баалоо - жүргүзүлгөн кийлигишүүнүн максатка ылайыктуулугун, натыйжалуулугун, 

майнаптуулугун, баалуулугун (кошумча артыкчылыктарын), туруктуулугун жана/же таасирин 

табууга (канчалык мүмкүн болсо, ошончолук системалуу жана объективдүү болушу керек) 

багытталган процесс; 

Болжолдоо - кандайдыр-бир көрүнүштүн келечектеги абалы тууралуу атайын илимий 

изилдөөгө (болжолдоого) негизделген ыктымалдуулук жөнүндө ой жүгүртүү. 

Мониторингдин объекттери - коррупциялык көрүнүштөр жана мамлекеттик органдардын, 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын Кыргыз Республикасынын коррупцияга каршы 

мыйзамдарынын талаптарын аткаруу боюнча иштери. 

Мониторингдин субъекттери - мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары. 

Коррупциялык сигналдар - төмөнкүдөй жагдайлар, андай учурларда: 

а) жаран өз укуктарын, анын ичинде керектүү маалыматты алууга болгон укугун эркин ишке 

ашыра албайт, же жөнөкөй эле маселесин бийликтин кайсы бир органында тез жана натыйжалуу 

чече албайт; 

б) эл алдындагы милдеттүү отчеттуулук механизми жок; 

в) кабыл алынган чечимдерге даттанууда кыйынчылык болот; 

г) чиновниктер ишкердик жүргүзүүгө аралашкан учурлар көп; 

е) чиновниктин финансылык мүмкүнчүлүгү анын жашоо мүнөзүнө дал келбейт; 

ж) укук коргоо органдарына жана сотторго саясий жана башка басым көрсөтүү мүнөздүү; 

з) бардык деңгээлдеги бийлик органдарына, ошондой эле укук коргоо жана сот органдарына 

жарандардын ишениминин деңгээлинин төмөн экендиги байкалат. 

Коррупциогендүү факторлор - төмөнкүдөй жагдайлар, андай учурларда: 

1) коомдук контролдоо үчүн механизмдер жок; 

2) коррупцияга каршы күрөштүн субъектин ишке дайындоодо жана иштен бошотууга ачык-

айкындык жок; 

3) ресурстарды бөлүштүрүүдө ачык-айкындык жок; 

4) юридикалык маанилүү чечимдерди ж.б. чыгаруу үчүн мөөнөтүнүн кыскалыгы. 

3. Коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүүнүн максаты, 

милдети жана багыттары 

Коррупцияга каршы мониторингдин негизги максаты - кабыл алынуучу башкаруучулук 

чечимдердин негизинде республикада коррупциялык көрүнүштөрдү өз убагында алдын алуу, 

аныктоо жана кесепеттерин жоюу үчүн республикада коррупциянын деңгээлин туура баалоону 

калыптандырууну көздөйт. 

Коюлган максатка жетүү үчүн төмөнкүдөй маселелерди чечүү зарыл: 

1) коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-

чаралардын аткарылышы тууралуу маалыматтык материалдарды (отчетторду, баяндамаларды, 

аналитикалык жана түшүндүрмө каттарды) өз убагында жана сапаттуу берүү боюнча ишин 

уюштурууну жана координациялоону камсыздоо; 

2) коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттер тарабынан коррупцияга каршы чаралардын 

аткарылышын мониторингдөө системасын иштеп чыгуу, киргизүү жана алардын коррупциялык 

жагдайга тийгизген таасирин баалоо; 

3) программалардын ишке ашырылышын натыйжалуулуктун индикаторлору боюнча 

үзгүлтүксүз мониторингдөө жана аткарылган иштердин натыйжалуулугуна андан ары баа берүү; 

4) коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иштин натыйжалуулугун жогорулатуу, 

коррупциогендүү факторлордун пайда болуу жана таасир этүү мүмкүндүгүнүн алдын алуу жана 

болжолдоо, коррупцияга каршы коомдук ой-пикирди түзүү боюнча негизги багыттарды табуу. 



Коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүүнүн негизги багыттары төмөнкүлөргө талдоо 

жүргүзүү болуп саналат: 

- коррупцияга каршы программалар аркылуу, алардын натыйжалуулугун баалоону 

камсыздоо боюнча ишке ашырылуучу чараларга; 

- коррупциянын иш жүзүндө таркалышынын фактылуу белгилерине кирген коррупциогендүү 

сигналдарга; 

- коррупциогендүү факторлорго - ченемдик укуктук актыларды Кыргыз Республикасынын 

колдонуудагы мыйзамдарына өз убагында ылайык келтирүү, коррупцияга каршы программаларды 

иштеп чыгууну жана ишке ашырууну камсыздоо боюнча. 

Программанын иш-чараларын аткарууга коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүү жана 

баалоо жыйынтыктоочу көрсөткүчтөрдүн индикаторлору аркылуу байкоого алынат. Программага 

мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы маалыматтын эки каналына: мамлекеттик (расмий) 

каналына жана өкмөттүк эмес уюмдар жана көз каранды эмес эксперттер тартылган (коомдук) 

коомдук каналына таянат. 

Коррупцияга каршы мониторингди коррупцияга каршы күрөшүүчү субъект, ошондой эле 

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программанын жана Иш-чаралар планынын жана 

ведомстволук пландардын ишке ашырылышын баалоо жана мониторингдөө (жыйынтыктоочу 

мониторинг) боюнча ыйгарым укуктуу орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу орган) жүргүзүшөт. 

Коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүүнүн методдору төмөнкүдөй: 

а) жалпы кабыл алынган коррупциялык практиканы изилдөө жана коррупциялык кырдаалдын 

механизмдерине көз салуу; 

б) коррупциянын деңгээлин жана структурасын бийликтин деңгээлдери жана институттары, 

экономиканын тармактары ж.б. боюнча ченөө; 

в) коррупция чөйрөсүндөгү коомдук аң-сезимди изилдөө; 

г) коррупцияга каршы иш-чаралардын натыйжалуулугун ченөө. 

4. Ведомстволук деңгээлде коррупцияга каршы (алгачкы) 

мониторинг жүргүзүү 

Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттер ведомствонун ичиндеги коррупцияга каршы 

саясатты иштеп чыгышат, ошондой эле төмөнкүдөй багыттар боюнча иш-чаралардын конкреттүү 

тизмесин аныкташат: 

- коррупцияга каршы күрөшүүнү мыйзамдык камсыз кылуу; 

- коррупциянын алдын алуу жана деңгээлин азайтуу максатында мамлекеттик башкарууну 

өркүндөтүү; 

- юридикалык кадрлардын кесиптик деңгээлин жана мыйзамдарды билишин жогорулатуу; 

- чараларды (кыска мөөнөттөгү жана орто мөөнөттөгү чараларды) ишке ашыруу. 

Ведомстволук деңгээлде коррупцияга каршы күрөшүүнүн чараларын ишке ашырууга 

мониторинг, чараларды ишке ашыруу жана аткарылгандыгы тууралуу отчеттон тышкары 

коррупцияга каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын планында коюлган индикаторлорго 

жетишүүнү эске алуу менен төмөнкүдөй кошумча багыттарды дагы камтышы керек: 

1) коррупцияга каршы билим берүүгө мониторинг жүргүзүү - коррупцияга каршы билим 

берүүчү программаларды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, калк арасында коррупцияга каршы 

илимди таркатуу боюнча маалыматтарды берүү; 

2) коррупцияга каршы пропагандага мониторинг жүргүзүү - коррупциянын көйгөйлөрүнө, 

коррупциогендүү факторлорго жана коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруунун чараларына 

арналган жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жарыялар тууралуу маалыматтарды берүү; 

3) ченемдик укуктук актыларга, анын ичинде алардын долбоорлоруна коррупцияга каршы 

экспертизага мониторинг жүргүзүү - коррупциялык укуктук мамилелерди пайда кылууга жөндөмдүү 

укук чыгаруу кемчиликтерин табуу жана жоюу боюнча коррупцияга каршы экспертиза 



жүргүзүлгөндүгү тууралуу маалымат берүү (мамлекеттик, муниципалдык, коомдук жана көз 

каранды эмес эксперттердин); 

4) жарандардын жана юридикалык жактардын алардын укуктарын коррупциялык кол 

салуулардан коргоо маселеси боюнча кайрылууларына мониторинг жүргүзүү - коррупцияга каршы 

күрөшүүчү субъекттин дарегине, анын ичинде "ишеним телефону" боюнча жана электрондук 

формада жарандардан жана юридикалык жактардан алардын укуктарын коррупциялык кол 

салуулардан коргоо боюнча келип түшкөн даттанууларынын жана кайрылууларынын каралгандыгы 

тууралуу маалыматтарды берүү; 

5) коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттин өкмөттүк эмес уюмдар жана көз каранды эмес 

эксперттер менен өз ара аракеттенүүлөрүнө мониторинг жүргүзүү; 

6) мамлекеттик жана муниципалдык муктаждыктар үчүн товарларды алууга, жумуш 

аткарууга, кызматтарды көрсөтүүгө заказдарды берүүдө мыйзамдын талаптарынын аткарылышына 

мониторинг жүргүзүү; 

7) коррупцияга каршы күрөшүүчү жана/же коррупцияга каршы саясатты ишке ашыруучу 

субъекттердин коррупцияга каршы ишинин ачыктыгына мониторинг жүргүзүү; 

8) коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин же алардын кызмат адамдарынын 

бюджеттик каражаттарды максаттуу жана натыйжалуу пайдаланышы жөнүндө финансылык 

контролду мониторингдөө; 

9) адам ресурстарын башкаруу боюнча кызматтардын ишинин уюштурулушуна жана 

натыйжалуулугуна коррупциялык жана башка укук бузуулардын алдын алуу боюнча мониторинг 

жүргүзүү. 

Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттин ыйгарым укуктуу адамы же түзүмдүк бөлүнүшү 

(мындан ары - ыйгарым укуктуу адам) өздөрүнүн түзүмдүк бөлүнүштөрүндө коррупцияга каршы 

күрөшүү боюнча пландалган кыска мөөнөттүк жана орто мөөнөттүк чаралардын ишке 

ашырылышына алгачкы (ички ведомстволук) мониторинг жүргүзөт жана отчет даярдайт. 

Ыйгарым укуктуу адамдар программанын аткарылышы боюнча отчеттук мезгил үчүн 

отчетторду ыйгарым укуктуу органга белгиленген форма боюнча басылма түрүндө жана 

электрондук сактагычта беришет (ушул Методологиянын 1-тиркемеси). 

Мөөнөтүн бузуу менен берилген маалыматтык материалдарды (отчетторду, докладдарды) 

ыйгарым укуктуу орган кароого кабыл албайт. 

5. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан коррупцияга каршы 

(жыйынтыктоочу) мониторинг жүргүзүү 

Жыйынтыктоочу отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктоочу ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан түзүлөт. 

1) Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъект берүүчү отчет белгиленген формада түзүлөт (ушул 

Методологиянын 2-тиркемеси). 

2) Жарандык коом тараптан альтернативдик отчет төмөнкүдөй түрдө берилет: 

- жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган маалыматтар жана билдирүүлөр; 

- жарандардын, уюмдардын, бизнес-жамааттардын жана алардын бирикмелеринин 

кайрылуулары; 

- социалдык изилдөөлөрдүн жыйынтыктары; 

- коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттер берүүчү отчетторду верификациялоонун 

маалыматтары жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча башка расмий маалыматтар; 

- башка маалыматтар. 

Ыйгарым укуктуу орган коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттер берген отчетторду 

жалпылоо жана талдоо менен өкмөттүк эмес уюмдар берген альтернативдик мониторингдин 

жыйынтыктарын эске алып, программалардын кыска мөөнөттүү жана орто мөөнөттүү чараларын 

ишке ашыруунун жыйынтыктоочу мониторингин жүргүзөт. 



Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин коррупцияга каршы чараларды аткаргандыгын 

жана коррупцияга каршы чара көрүүнүн натыйжаларына жетишкендигин жыйынтыктоочу 

мониторингдөөдө ыйгарым укуктуу орган пландаштырылган индикаторлор боюнча натыйжаларга 

жетишүүнү жана ведомстволук пландарга киргизилген чаралардын аткарылышын ведомстволук 

индикаторлорду пайдаланып баалоо менен программаны аткаруунун статусун аныктайт. 

Ыйгарым укуктуу органдын баасынын негизинде, жыйынтыктоочу мониторингдин жыйынтыгы 

боюнча программанын орто аралыктагы иш-чараларын  аткаруунун натыйжалуулугу мезгил-

мезгили менен бааланат. Алынган жыйынтыктын негизинде иш-аракеттердин натыйжалуулугун 

жогорулатуу, ресурстарды кайра бөлүштүрүү жана аларды оптималдуу пайдалануу, коррупцияга 

каршы күрөшүүнүн субъекттери менен координацияны жакшыртуу боюнча, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын антикоррупциялык саясатынын Мамлекеттик стратегиясында белгиленген 

максаттарга жетүү жана маселелерин чечүү боюнча керектүү чараларды көрүү үчүн корутунду 

даярдалат. 

6. Коррупциянын абалына улуттук деңгээлде баалоо 

жүргүзүү 

Коррупциянын абалына улуттук деңгээлде баалоону ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик 

жана өкмөттүк эмес структураларды, ошондой эле коммерциялык эмес изилдөөчү уюмдарды 

тартуу менен жүргүзөт. Мында коррупциянын абалына баалоо коррупцияга каршы күрөшүүчү ар 

бир субъект боюнча конкреттүү түрдө, ыйгарым укуктуу орган бекиткен графикке ылайык 

жүргүзүлөт. Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттин коррупциянын абалына баа берүүсү 

көбүнчө антикоррупциялык мониторинг жолу менен алынган маалыматка, ошондой эле 

коррупцияга каршы күрөшүү программаларын жана пландарын аткаруу боюнча отчеттордон 

алынган маалыматтарга таянат. 

Коррупциянын абалына баа берүүнүн тууралыгын арттыруу үчүн альтернативдүү 

методикалар да колдонулушу мүмкүн (коррупциядан келтирилген зыяндын акчалай түрдөгү 

өлчөмү). Баалоо тийиштүү тастыктоочу маалыматка негизделет (коррупциялык тобокелдиктердин 

саны жана тиби, схемалары, мыйзам бузуулар боюнча; коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттин 

чабалдыгы боюнча). 

Отчеттордо төмөнкү маселелер чагылдырылат: 

- мамлекеттин социалдык, экономикалык жана укуктук чөйрөлөрдө коррупцияга каршы 

саясатын ишке ашырууну камсыздоочу кепилдиктерди күчөтүү; 

- мамлекеттик кызматтын системасын коррупциялык процесстердин бүлүнтүүчү таасиринен 

коргоо; 

- коррупциялык схемаларды жана тобокелдиктерди табуу жана жоюу; 

- коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин ачык-айкындыгын жана отчеттуулугун 

жогорулатуу; 

- коррупцияга каршы күрөшүү жана анын маалымдуулугун жогорулатуу ишинде мамлекеттик 

органдардын жана жарандык коомдун күч-аракеттерин бириктирүү; 

- коррупцияга каршы күрөшүү боюнча эл аралык, ведомстволор аралык, региондук, сектордук 

деңгээлде, ошондой эле жарандык коомдун институттары менен өз ара байланышта көрүлүп 

жаткан чаралар; 

- коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин кызматчыларынын этикалык  жана кесиптик 

жүрүм-турумдарын камсыз кылуунун системасы; 

- жарандарда мамлекеттик бийлик системасына ишенимин чыңдоо, Бириккен Улуттар 

Уюмунун 2005-жылдын 6-августундагы Коррупцияга каршы конвенциясын эске алуу менен 

коррупциянын алдын алуунун стабилдүү мыйзамдык негиздерин түзүү жана улуттук мыйзамды 

өркүндөтүү; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн коррупцияга каршы чараларын ишке ашыруу боюнча 

мониторинг жүргүзүүнүн кошумча артыкчылыктарын, индикаторлорун жана механизмдерин 

аныктоо. 



Коррупцияга каршы күрөшүүнүн натыйжалуулугунун структурасын коррупцияга каршы 

чаралардын ар биринин милдеттүү элементтерине толук дал келе тургандыгын көрсөткөн 

элементтер аныктайт. Баалоонун ар бир деңгээли үчүн баалоонун критерийлерин түзүүчү, дал 

келүүнүн мүмкүн болгон беш деңгээли бар: "толук өлчөмдө дал келет" - "4" балл коюлат, "орчундуу 

деңгээлде дал келет" - "3" балл коюлат, "бир аз дал келет" - "2" балл коюлат, жана "дал келбейт" - 

"1" балл коюлат. Өзгөчө жагдайларда баалоо "колдонууга болбойт" деп аныкталып калышы 

мүмкүн, мындай учурда - "0" балл коюлат (институттук жана мыйзамдык инструментарийлердин 

жоктугу). Бул рейтингдер олуттуу критерийлерге гана негизделген жана төмөнкүдөй түрдө 

аныкталган: 

4 балл Коррупцияга каршы чаралар болгон бардык олуттуу критерийлерге карата толук 
аткарылат 

3 балл Орчундуу критерийлердин басымдуу көпчүлүгүнө толук дал келүү менен бир аз гана 
жетишпестиктер бар 

2 балл Мониторингдин субъекттери бир катар олуттуу чараларды көрүшкөн жана болгон 
орчундуу критерийлердин айрымдарына дал келет 

1 балл Орчундуу критерийлердин басымдуу көпчүлүгүнө дал келбөө менен олуттуу кемчиликтер 
бар 

0 балл Коррупцияга каршы күрөштүн субъектинин структуралык, укуктук же институттук 
мүнөздөмөлөрүнөн улам талаптар же талаптардын айрымдары колдонууга жарабайт 

Коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун талкуулоо жана текшерүү процессинде 

коррупцияга каршы күрөштүн субъектине бир тараптуу визит ишке ашырылып жаткан чаралардын 

натыйжалуулугу тууралуу, анын ичинде коррупциялык тобокелдиктер жана чабал жерлер жөнүндө 

толук маалымат алууга мүмкүндүк берет. 

7. Коррупциянын алдын алуу чөйрөсүндө институттук 

чараларды өнүктүрүү 

Коррупцияга каршы мониторинг жүргүзүү программаны төмөнкү багыттар боюнча 

өркүндөтүүгө мүмкүндүк берет: 

- мамлекеттин социалдык, экономикалык жана укуктук чөйрөлөрдө коррупцияга каршы 

күрөшүү саясатын ишке ашырууну камсыздоочу кепилдиктерди күчөтүү; 

- мамлекеттик кызмат системасын коррупциялык процесстердин бүлүндүрүүчү таасиринен 

коргоо; 

- экономиканын жана саясаттын бардык чөйрөлөрүндө коррупциялык схемаларды жана 

тобокелдиктерди аныктоо жана жоюу; 

- эл аралык тажрыйбаны жана улуттук деңгээлде иштелип чыккан демилгелерди эске алуу 

менен коррупциянын алдын алуу жана ага каршы күрөшүү боюнча чараларды жаңылоо; 

- ак ниет башкарууну, коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин кызматкерлеринин 

этикалык жана кесиптик жүрүм-турумдарын камсыздоо системасын киргизүү; 

- жарандарда мамлекеттик бийликке карата ишенимди чыңдоо, коррупцияга каршы 

күрөшүүдөгү эл аралык мыйзамдардын нормаларын эске алуу менен коррупциянын алдын алуу 

жана улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү үчүн туруктуу мыйзамдык негиздерди түзүү. 

  

    Коррупцияга каршы 

мониторингдин жана баалоонун 

методологиясына 

1-тиркеме 

Программанын аткарылышы жөнүндө отчетту берүүнүн 

ФОРМАСЫ 



Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттин аталышы (мамлекеттик органдын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы) 

_________________________________________________ 

Отчетту берүү мезгили (күнү, айы, жылы) 

_________________________________________________ 

Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кызматы 

_________________________________________________ 

Байланыш маалыматтары: электрондук почтасынын дареги, кызматтык телефонунун номери 

_________________________________________________ 

Программада каралган кыска мөөнөттүү же орто мөөнөттүү чаралар: (пункттарын көрсөтөт) 

_________________________________________________ 

№ Иш-

чаралар 

Орто аралыктагы 

жыйынтыктар 

Аткарбай калуунун (же 

жарым-жартылай 

аткаруунун) себептери 

Чараларды ишке 

ашыруу боюнча андан 

аркы аракеттер 

1 2 3 4 5 

1-артыкчылык: Коррупциялык схемаларды жоюу 

1     

2     

2-артыкчылык: Мамлекеттик органдардын ачыктыгын жана отчеттуулугун жогорулатуу максатында 

мамлекеттик башкарууну реформалоо жана модернизациялоо 

1     

2     

3-артыкчылык: Мамлекеттик органдардын жарандык коом менен өз ара байланыштагы аракеттери 

жана анын маалымдуулугу 

1     

2     

Эскертүү: 

1. Жогоруда көрсөтүлгөн маалыматка зарыл болсо айрым жоболорду түшүндүрүү, чечмелөө, 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча программасында жана 

Иш-чаралар планында каралбаган жана ишке ашырылган коррупцияга каршы маанилүү чараларды 

баяндаган түшүндүрмө кат даярдалат. 

2. Зарыл учурда түшүндүрмө катта жана таблицанын текстинде изилдөөлөрдүн 

жыйынтыгына, статистикалык маалыматтарга же башка маалыматтарга шилтеме жасалат. 

  

    Коррупцияга каршы 

мониторингдин жана баалоонун 

методологиясына 

2-тиркеме 

Коррупцияга каршы күрөшүүчү субъекттердин 

коррупцияга каршы күрөшүү чараларын ишке 

ашыруусундагы натыйжалуулуктун 

ИНДИКАТОРЛОРУ 

(ведомстволук программалар жана пландар боюнча) 



№ 

к/м 

Коррупцияга каршы 

саясаттын негизги 

багыттары 

Натыйжалуулук/аракет 

индикатору 

Ченөө бирдиги 

1 Коррупцияга каршы 

саясаттын ишке 

ашырылышын ченемдик 

укуктук жана 

уюштуруучулук 

камсыздоо  

Коррупцияга каршы күрөшүү 

чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жана 

ченемдик укуктук актылардын 

долбоорун даярдоо жана кабыл 

алуу 

Ченемдик укуктук 

актылардын саны жана 

аталышы 

Коррупцияга каршы күрөштүн 

ведомстволук системасынын 

механизмдеринин иштеши 

Механизмдердин 

(чаралардын) саны жана 

аталышы 

2 Коррупциянын, 

коррупциялык 

тобокелдиктер дин 

пайда болуу шарттарын 

жана себептерин, 

аларды жок кылуунун 

механизмдерин аныктоо 

Мамлекеттик органдарда 

коррупциялык тобокелдиктердин 

системага салынган тизмеси 

Коррупциялык 

тобокелдиктердин тизмеси 

жана саны 

Мамлекеттик органдагы 

коррупциялык факт боюнча 

даттануулардын үлүшү (бардыгы) 

жана чаралар көрүлгөн 

даттануулардын үлүшү 

Отчеттук мезгилде келип 

түшкөн даттануулардын 

жалпы санынан % 

Аныкталган коррупциялык эреже 

бузуу фактыларынын саны 

Коррупциялык эреже 

бузуулардын саны жана 

тизмеси 

Коррупциялык эреже бузгандыгы 

үчүн жоопко тартылган 

кызматкерлердин саны 

Кызматкерлердин жалпы 

санынан % 

3 Кадрдык камсыздоо 

жана мамлекеттик 

кызмат өтөөгө 

байланыштуу коюлган 

чектердин жана 

тыюулардын 

сакталышын контролдоо 

системасын өркүндөтүү 

Кадрдык саясатты ишке ашыруу 

алкагында коррупцияга каршы 

механизмдерди жайылтуу 

Коррупцияга каршы 

механизмдердин үлүштүк % 

жана алардын тизмеси 

Кирешеси, мүлкү жана мүлктүк 

мүнөздөгү милдеттенмелери 

жөнүндө маалыматтарды берген 

кызматкерлердин саны 

Кызматкерлердин жалпы 

санынан % 

4 Мамлекеттик органдын 

ишинин сапатын 

жогорулатуу, 

маалыматтык ачык-

айкындыгын камсыздоо 

Сапаты жана ачыктыгы боюнча 

жаңы стандарттар иштелип чыккан 

мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн үлүшү 

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн жалпы 

санынан % 

Жарандарга жана уюмдарга 

электрондук түрдө көрсөтүлүүчү 

мамлекеттик кызматтардын саны 

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн жалпы 

санынан % 

Мамлекеттик сатып алууларды 

жүргүзүүнүн шарттарын жана 

жыйынтыктарын расмий сайтка 

жайгаштыруу 

Мамлекеттик сатып 

алуулардын жалпы санынан 

% 

Мамлекеттик органдардын иши 

жөнүндө маалыматтарга 

жарандардын жана уюмдардын 

жеткиликтүүлүгүн жана түз 

кайрылууга, аркы-терки 

байланышка болгон мүмкүндүктү 

камсыздоо 

Кайрылуулардын жана аркы-

терки байланыш каналдары 

боюнча жооптордун саны 

(коомдук кабылдамалар, 

"ишеним телефондор", "түз 

байланыш", форумдар) 



Жарандардын жана юридикалык 

жактардын алардын укуктарын 

коррупциялык кол салуу ж.у.с. 

коргоо маселеси боюнча 

кайрылууларынын жыйынтыктары 

тууралуу ЖМКдагы жарыялардын 

үлүшү 

Отчеттук мезгил ичинде 

жарыялангандардын 

санынын мурунку жылга 

караганда көбөйүшү (% 

менен) 

Кызматкерлерге карата 

жүргүзүлгөн кызматтык 

териштирүүлөрдүн саны 

Кызматтык териштирүүнүн 

жыйынтыгы боюнча жоопко 

тартылган кызматкерлердин 

саны 

5 Коррупцияга каршы 

саясаттын чараларын 

ишке ашыруу 

маселелери боюнча 

жарандык коом 

институттары менен 

биргелешкен аркы-терки 

байланышты камсыздоо  

Коомдук мониторингдин жана 

контролдун жыйынтыктарын 

жарыялоо 

Коомдук мониторингдин 

жана контролдун 

жыйынтыктары тууралуу 

жарыяланган 

материалдардын саны 

Жарандык коом менен 

биргелешип коррупцияга каршы 

күрөшүү боюнча жүргүзүлгөн 

коррупцияга каршы иш-

чаралардын саны 

Пландалган иш-чаралардын 

жалпы санынын ичиндеги 

иш-чаралардын тизмеси (% 

менен) 

Мамлекеттик органдардын 

жарандык коомчулук менен 

биргелешип коррупцияга каршы 

чараларды аткаруу боюнча отчет 

берүүсү 

Өз убагындагылыгы 

(мөөнөттөр боюнча 

аткаруунун даражасы) 

Коррупцияга каршы колдонуудагы 

стратегияга жана программага 

өзгөртүүлөрдү киргизүү, 

коррупцияга каршы күрөшүү 

чөйрөсүндөгү жаңы чараларды 

иштеп чыгуу боюнча сунуштарды 

иштеп чыгуу 

Жаңы чараларды иштеп 

чыгуу боюнча сунуштардын 

саны жана мазмуну 

6 Мамлекеттик 

кызматчыларга 

коррупцияга каршы 

билим берүү жана 

коррупцияга каршы 

жүрүм-турумдарын 

пропагандалоо  

Мамлекеттик органда жана 

ведомстволук мекемелерде 

коррупцияга каршы күрөшүү 

маселеси боюнча өткөрүлгөн 

семинарлардын (иш-чаралардын) 

саны 

Темалардын тизмеси жана 

семинарлардын саны 

Коррупцияга каршы күрөшүү 

маселеси боюнча окуган 

мамлекеттик кызматчылардын 

саны 

Тема боюнча окуган 

кызматчылардын санын 

көбөйтүү (%) 

7 Мамлекеттик кызматта 

акыйкат башкаруу 

принциптерин жана 

этикалык стандарттарды 

киргизүү  

Мамлекеттик органдарда 

акыйкаттык принциптерин киргизүү 

боюнча өткөрүлгөн 

семинарлардын саны 

(мамлекеттик кызматчылардын 

саны) 

Семинарлардын жана 

окугандардын жалпы 

санынан % 

Акыйкат башкаруу принциптерин 

сактоо боюнча Этикалык 

ченемдердин кодексин иштеп 

Этикалык ченемдердин 

кодексине кол койгондордун 

жалпы санындагы 



чыгуу кызматчылардын саны (% 

менен) 

Этикалык ченемдердин 

кодексинин сакталышын 

текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 

тартиптик жоопкерчиликке 

тартылган кызматчылардын саны 

Этикалык ченемдердин 

кодексине кол койгондордун 

жалпы санындагы 

кызматчылардын саны (% 

менен) 

  

 


