
КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 10-мартындагы № 92-б буйругуна ылайык 

КҮЧҮН ЖОГОТТУ 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ 

Бишкек шаары, 2015-жылдын 23-апрели № 178-б 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик секторун 2017-жылга чейинки мезгилге 

реформалоонун артыкчылыктуу багыттарын аныктоо, мониторинг жүргүзүү, баалоо жана андан 

ары реформаны ишке ашыруу процессиндеги өзгөрүүлөрдү башкаруу максатында, "Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 

жана 17-беренелерине ылайык: 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 20-майындагы № 167-б буйругуна 

төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

- 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

"3. Мамлекеттик секторду реформалоонун үч этабы белгиленсин: 

Биринчи этап Кыска мөөнөттүү чаралар/иш-аракеттер 2015-жылдын 31-декабрына чейин 

Экинчи этап Орто мөөнөттүү чаралар/иш-аракеттер 2016-жылдын 31-декабрына чейин 

Үчүнчү этап Узак мөөнөттүү чаралар/иш-аракеттер 2017-жылдын 31-декабрына чейин 

"; 

- жогоруда аталган буйруктун тиркемеси ушул буйруктун тиркемесине ылайык редакцияда 

баяндалсын. 

  

Кыргыз Республикасынын 

Премьер-министри 

  

Дж.Оторбаев 

  

Тиркеме 

  

    "Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 

2014-жылдын 20-майындагы 

№ 167 буйругуна 

тиркеме 

Мамлекеттик секторду реформалоонун 

ПРИОРИТЕТТҮҮ ИШ-ЧАРАЛАРЫ 

1. Коррупцияга каршы реформа 

№ Иш-чаралар Иш-чараларды жүзөгө ашыруу 

индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтарында 

кызыкчылыктардын 

кагылышуусун чечүү 

"Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматтарында 

кызыкчылыктардын кагылышуусун 

чечүү боюнча колдонмону бекитүү 

жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

ЭМ 2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 



механизмин киргизүү  токтомунун долбоорун даярдоо 

 "Кызыкчылыктардын кагылышуусу 

жөнүндө"  Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 

долбоорун Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

кароосуна киргизүү  

2015-

жылдын 1-

июнуна 

чейин 

Этика боюнча комиссиялар 

тууралуу жоболордун 

кызыкчылыктардын кагылышуусу 

жөнүндө жоболоруна 

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү 

киргизүү  

МКК 

(макулдашуу 

боюнча), 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 

20-

декабрына 

чейин 

2 Коррупцияга каршы 

күрөшүү боюнча кабыл 

алынган эл аралык 

келишимдерге жана 

Коррупцияга каршы 

күрөшүү боюнча 

мамлекеттер тобуна 

(GRECO) кошулуу боюнча 

чараларды иштеп чыгуу 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө 1999-жылдын 4-

ноябрындагы Коррупция үчүн 

жарандык-укуктук жоопкерчилик 

боюнча конвенцияга жана 1999-

жылдын 27-январындагы 

Коррупция үчүн кылмыштык 

жоопкерчилик боюнча конвенцияга 

Кыргыз Республикасынын 

кошулуусу тууралуу сунуштарды  

киргизүү  

ЮМ 2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

3 Жер мыйзамдарынын 

жалпы пайдалануучу 

жерлерди колдонуу 

тууралуу жоболорунун 

бузулгандыгы үчүн 

жоопкерчиликти арттыруу 

Кыргыз Республикасынын 

Кылмыш-жаза кодексинин жер 

мыйзамдарынын жалпы 

пайдалануучу жерлерди колдонуу 

тууралуу жоболорунун 

бузулгандыгы үчүн жоопкерчиликти 

арттырууга байланышкан 

бөлүмдөрүнө өзгөртүүлөрдү 

киргизүү тууралуу сунуштарды  

киргизүү   

МКК, ИИМ, 

Токой 

агенттиги 

2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

4 Кыймылсыз мүлктү каттоо 

тууралуу арыздарды 

берүү        жол-жоболорун 

жөнөкөйлөштүрүү  

Кыймылсыз мүлккө укукту каттоо 

тууралуу ченемдик укуктук 

актыларга төмөнкүлөр 

караштырылган  өзгөртүүлөрдү 

иштеп чыгуу жана киргизүү:  

- каттоо үчүн документтер топтому 

толук болбогон учурда да 

документтерди кабыл алууга 

кызматкердин милдеттүүлүгү. Арыз 

берүүчүнүн жетишпеген  

документтерин 4 иш күндүн ичинде 

алып келүү милдетин караштыруу; 

- каттоо тартибин бузгандыгы үчүн 

(баш тартуу, токтотуп коюу, 

мөөнөттөрдү бузуу) жана 

белгиленген  каттоо тартибинин 

сакталышын контролдобогону үчүн 

жергиликтүү каттоо органдарынын 

жооптуу кызматкерлерине жана 

МКК, ЮМ 2015-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 



жетекчилерине административдик 

санкцияларды күчөтүү жана 

экономикалык санкцияларды 

киргизүү  

5 Мамлекеттик дарылоо-

алдын алуу 

мекемелеринде 

коррупциянын деңгээли 

тууралуу так маалымат 

алуу 

Мамлекеттик дарылоо-алдын алуу 

мекемелеринин пациенттерин 

анонимдик сурамжылоо тууралуу 

жобонун долбоорун  иштеп чыгуу  

ССМ, ММКФ 2015-

жылдын 1-

августуна 

чейин 

6 Мамлекеттик дарылоо-

алдын алуу 

мекемелеринин 

жетекчилеринин ишине 

баа берүүнүн ачык жана 

объективдүү системасын 

киргизүү  

Мамлекеттик дарылоо-алдын алуу 

мекемелеринин жетекчилеринин 

ишине комплекстүү баа берүү 

системасы тууралуу жобонун 

долбоорун  иштеп чыгуу 

ССМ 2016-

жылдын 1-

январына 

чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Коррупция жана 

паракордук үчүн кылмыш 

жоопкерчилигинин 

ченемдерин күчөтүү  

"Кыргыз Республикасынын 

Кылмыш-жаза кодексине 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 

долбоорун Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

киргизүү 

Башкы 

прокуратура  

(макулдашуу 

боюнча), 

УКМК, ИИМ, 

ЭККМК 

2016-

жылдын 1-

январына 

чейин 

2 Коррупциялык кылмыш 

жасагандарды иликтөөнү 

жана  жоопко тартууну 

камсыз кылуу үчүн 

мамлекеттин эң жогорку 

кызмат адамдарынын 

иммунитетин чектөө 

боюнча ченемдик укуктук 

актыларды иштеп чыгуу 

жана колдонууга киргизүү 

"Айрым мыйзам актыларына 

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 

долбоорун Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

киргизүү 

Башкы 

прокуратура  

(макулдашуу 

менен), УКМК, 

ЭККМК 

2016-

жылдын 1-

январына 

чейин 

3 Пенсияларды дайындоодо 

жана кайра эсептөөдө 

коррупцияны болтурбоо 

жана каталарды 

минималдаштыруу үчүн 

пенсияларды дайындоону 

жана кайра эсептөөнү 

автоматташтыруу 

Республиканын бардык 

региондорунда "eLeed" 

компьютердик программасын 

киргизүү 

СФ 2016-

жылдын 

30-

январына  

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 "Е-гильотина" принциби 

боюнча жөнгө салуучу 

реформа жүргүзүү, 

ишкердикти чектеген 

ченемдик укуктук 

актыларды анализдөө 

жана жокко чыгаруу үчүн 

Мамлекеттин  ишкердикке койгон 

административдик жана 

регулятивдик талаптарын 

жеңилдетүү 

ЭМ, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2017-

жылдын 1-

январына 

чейин 



"Жөнгө салуунун 

системалык анализи" 

долбоорун баштоо жана 

жүзөгө ашыруу  

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарына байланышкан Соттук-

укуктук реформа 

№ Иш-чаралар Иш-чараларды жүзөгө ашыруу 

индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Кыргыз Республикасынын 

сот системасын 

республикалык бюджеттин 

тиешелүү сарптоо 

беренелерине ылайык 

толук каржылоо (этап менен 

жогорулатуу) 

Кыргыз Республикасынын төмөндөгү 

мыйзамдарына түзөтүүлөрдү 

киргизүү: 

- "Кыргыз Республикасындагы 

бюджеттик укуктун негизги 

принциптери жөнүндө"; 

- "Кыргыз Республикасынын 

жергиликтүү сотторунун структурасы 

жана жергиликтүү соттордун 

судьяларынын штаттык саны 

жөнүндө"; 

- "Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жана муниципалдык 

кызматкерлеринин  штаттык санынын 

чеги  жана эмгек акы төлөө шарттары 

жөнүндө". 

ФМ 2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

Жетиштүү каржылоону камсыз кылуу 

(бюджеттин сарптоо бөлүмүнүн 

0,96% сот системасын каржылоого 

жумшоо) 

2015-

жылдын 1-

июнуна 

чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Сот системасынын 

бюджетин өз убагында 

аткаруу 

Кыргыз Республикасынын 

республикалык бюджет жөнүндө 

Мыйзамында каралган каржылоону 

өз убагында жана толук аткаруу 

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Сот системасынын 

бюджетин өз убагында 

аткаруу 

Кыргыз Республикасынын 

республикалык бюджет жөнүндө 

Мыйзамында каралган каржылоону 

өз убагында жана толук аткаруу 

ФМ 2017-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

3. Мамлекеттик финансыны башкаруу системасын реформалоо 

№ Иш-чаралар Иш-чараларды жүзөгө ашыруу 

индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Мамлекеттик финансыны 

башкаруунун укуктук 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кенешинде Кыргыз 

ФМ, СФ 2015-

жылдын 



негиздерин жакшыртуу: 

- Кыргыз 

Республикасынын 

Жогорку Кенешинде 

Кыргыз Республикасынын 

Бюджет кодексинин 

долбоорун  илгерилетүү; 

- бюджет процессинин 

болгон усулдарын, 

тартибин жана жол-

жоболорун Кыргыз 

Республикасынын 

Бюджет кодексине 

ылайык келтирүү  жана 

жаңыларын иштеп чыгуу 

Республикасынын Бюджет 

кодексин кабыл алуу 

30-июнуна 

чейин 

Мамлекеттик бюджетти түзүү, 

кароо, бекитүү, макулдашуу, тактоо 

жана аткаруу боюнча нускамалык 

жана методологиялык ченемдик 

актыларды иштеп чыгуу жана 

кабыл алуу 

2015-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

Программалардын 

классификациясын иштеп чыгуу 

максатында мамлекеттик 

программаларды, өнүгүү 

стратегияларын жана пландарын 

анализдөө. Программалардын 

классификациясын иштеп чыгуу 

ФМ 

Бюджеттик сарптоолордун өйдөңкү 

чектерин - "контролдук  

көрсөткүчтөрүн" аныктоо усулун 

иштеп чыгуу жана кабыл алуу 

2 Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун 

операцияларын 

Казыналык системасына 

өткөрүүнүн биринчи 

этабын ишке ашыруу  

Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун 

операцияларын Казыналык 

системасына өткөрүүнүн укуктук 

негизин иштеп чыгуу жана бекитүү. 

Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлиги (Борбордук 

казыналык) менен Кыргыз 

Республикасынын Социалдык 

фондунун ортосунда Кыргыз 

Республикасынын Социалдык 

фондунун бюджетин тейлөө жана 

маалымат алмашууну коргоо 

тууралуу келишимге кол коюу 

ФМ, СФ 2015-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

3 Мамлекеттик сатып 

алуулар системасын, 

укуктук жана институттук 

түзүмүн кошуп, эл аралык 

алдыңкы тажрыйбага 

ылайык келтирүү 

Мамлекеттик сатып алуулар 

чөйрөсүндө эл аралык алдыңкы 

тажрыйбага ылайык  ченемдик 

укуктук актыларды иштеп чыгуу 

жана кабыл алуу: 

- жаңы мыйзамды колдонуу боюнча 

колдонмо (эрежелер топтому); 

тендердик арыздарды баалоо 

боюнча усулдук көрсөтмөлөр; 

тендердик комиссиялардын 

иштеши тууралуу жоболор; 

арыздарды жана даттанууларды 

кароо эрежелери; стандарттык 

тендердик документтердин 

шаблондору; мамлекеттик сатып 

алуулар планынын шаблондору 

ФМ 2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

4 Финансыны башкаруунун 
маалыматтык системасын 
(ФБМС) киргизүүдө 
коштолуучу иш-

ФБМС бизнес процесстери үчүн 
техникалык тапшырманы иштеп 
чыгуу. ФБМС ишин программалык 
камсыздоону иштеп чыгуу жана 

ФМ 2015-
жылдын 
31-июлуна 
чейин 



чараларды өткөрүү ишке киргизүү үчүн каржылоо 
булагын аныктоо 

ФБМСтин ишин жөнгө салуучу 
ченемдик укуктук актыларды иштеп 
чыгуу жана кабыл алуу 

2015-
жылдын 
30-
ноябрына 
чейин 

Иш үчүн программалык 
камсыздоону иштеп чыгуучуну 
жалдоо жол-жоболорун өткөрүү 
(иштеп чыгуучу компанияны 
аныктоо) 

2015-
жылдын 
30-
ноябрына 
чейин 

5 Кыргыз Республикасынын 

Финансы министрлигинин 

алдындагы Баалуу 

металлдар 

департаментин өзгөртүп 

түзүү 

Эн тамга басуу жана сыноо 

эрежелерин стандартташтыруу 

функцияларын Кыргыз 

Республикасынын Экономика 

министрлигинин алдындагы 

Стандартташтыруу  жана 

метрология борборуна өткөрүп 

берүү, зергердик (тиричиликтик) 

буюмдарга эн тамга басуу жана 

сыноо функцияларын жеке 

секторго өткөрүп берүү менен 

Кыргыз Республикасынын Финансы 

министрлигинин алдындагы Баалуу 

металлдар департаментин 

өзгөртүп түзүүнүн укуктук негизин 

иштеп чыгуу жана бекитүү 

ФМ, ЭМ 2015-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Программалык негизде 
бюджет иштеп чыгууга 
өтүү 

Программалык негизде бюджетти 
пландоо жана аткаруу, бюджеттик 
сарптоолордун сектордук 
стратегияларын иштеп чыгуу 
максатында нускамалык жана 
методологиялык ченемдик 
актыларды жаңылоо жана кабыл 
алуу 

ФМ, 
министрликтер 
жана 
ведомстволор 

2016-
жылдын 
31-
декабрына 
чейин 

Натыйжалуулукту башкаруу 

системасын киргизүү. 

Бюджеттик каражаттарды 
тескөөчүлөрдүн ишин баалоонун 
иштелип чыккан жана бекитилген 
критерийлеринин негизинде 
бюджеттик программалардын 
аткарылышын анализдөө  

ФМ, 
министрликтер 
жана 
ведомстволор 

Мамлекеттик органдардын 
кызматкерлерин сектордук анализ 
жасоого жана программалык 
бюджет иштеп чыгууга комплекстүү 
окутуу 

ФМ 

2 Инвестициялык 

долбоорлорду тандоодо 

жана ишке ашырууда 

бюджеттик 

инвестициялардын (СДГ, 

капиталдык салымдар, 

Бюджеттик инвестицияларга 

байланышкан келечектеги 

мезгилдүү (операциялык) 

сарптоолорду эсептөөнүн 

усулдарын иштеп чыгуу жана 

бекитүү 

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 



мамлекеттик-жеке 

өнөктөштүк, МИП) 

натыйжалуулугун жана 

ачыктыгын арттыруу 

Бюджеттик инвестицияларды ишке 

ашырууну анализдөөнүн жана 

мониторингдөөнүн усулдарын 

иштеп чыгуу жана бекитүү 

Бюджеттик инвестицияларды ишке 

ашыруудагы тобокелчиликтерди 

баалоо усулдарын кабыл алуу 

3 Мамлекеттик финансыны 

башкаруунун 

маалыматтык 

системасын  киргизүү  

Бюджет түзүү боюнча функциялык 

модулдарды жаратуу үчүн 

программалык камсыздоонун 

долбоорун иштеп чыгуу  

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин Казыналык системасынын 

функциялык модулдары үчүн 

программалык камсыздоо 

долбоорун иштеп чыгуу 

4 Мамлекеттик башкаруу 

секторунда мамлекеттик 

электрондук сатып 

алуулардын бирдиктүү 

системасын ишке 

киргизүү жана кеңейтүү  

Мамлекеттик сатып алуулар 

порталынын функциялык 

блокторун жаңылоо 

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 
Мамлекеттик электрондук сатып 

алуулар порталы менен иштөө 

боюнча нускаманы иштеп чыгуу 

жана сайтка жайгаштыруу 

5 Бюджеттер аралык жөнгө 

салуунун ырааттуу жана 

ачык системасын түзүү. 

Бюджеттер аралык 

мамилелерди 

өнүктүрүүнүн узак 

мөөнөттүү стратегиясын 

(5-10 жылга) иштеп чыгуу 

Бюджеттер аралык мамилелерди 

өнүктүрүүнүн стратегиясын жана 

аны ишке ашыруунун 

натыйжалуулугунун сандык жана 

сапаттык индикаторлору камтылган 

иш-аракеттер планын кабыл алуу 

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

Республикалык бюджеттен каражат 

бөлүүнүн тартиби, финансылык  

жардамдын, бюджеттик 

ссудалардын суммаларын эсептөө 

усулдары, аларды кайра төлөөнүн 

жол-жоболору жана мөөнөттөрү 

жөнүндө ченемдик  укуктук 

актыларды иштеп чыгуу жана 

бекитүү.  

Бюджеттер аралык 

трансферттерди бөлүү тартибинин 

укуктук негиздерин жаңылоо 

6 Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун 

операцияларын 

Казыналык системасына 

өткөрүүнүн экинчи этабын 

ишке ашыруу  

Кыргыз Республикасынын 

Социалдык фондунун жана анын 

аймактык бөлүмдөрүнүн 

операцияларын эсепке алуу үчүн 

Казыналыктын аймактык  

бөлүмдөрүндө эсептерди ачуу. 

Казыналык системасында учурдагы 

мамлекеттик бюджеттен сырткары 

фонддордун (Пенсия фондунун, 

Топтолуучу пенсиялык фонддун, 

Милдеттүү медициналык 

камсыздандыруу фондунун жана 

ФМ, СФ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 



Эмгекчилердин ден соолугун 

чыңдоо фондунун) бюджеттеринин 

ресурстарын кассалык башкарууну 

ишке ашыруу 

7 Программалык 

классификацияны 

өркүндөтүү 

Программалык классификацияны 

"1СКазна" маалымат системасында 

сыноо жана тийиштүү 

өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

Программалык классификацияны 

бекитүү 

ФМ 2016-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Электрондук  сатып 

алуулар системасын 

ФБМС менен 

интеграциялоо 

Электрондук сатып алуулар 

системасын ФБМС менен 

интеграциялоо 

ФМ 2017-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

2 Мамлекеттик сектордогу 

бухгалтердик эсепти жана 

отчеттуулукту өнүктүрүү 

МСФООСко өтүү үчүн ченемдик 

укуктук негиздерди иштеп чыгуу, 

бухгалтердик эсепти жана 

отчеттуулукту МСФООСко ылайык 

трансформациялоо 

ФМ 2017-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

3 Бюджетти программалык 

негизде иштеп чыгуу жана 

аткаруу практикасын 

кеңейтүү, методологияны 

өркүндөтүү 

Бардык министрликтер жана 

ведомстволор тарабынан 

бюджетти программалык негизде 

иштеп чыгуу жана аткаруу 

ФМ, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2017-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

4. Мамлекеттик кызмат системасын реформалоо 

№ Иш-чаралар Иш- чараларды жүзөгө 

ашыруу индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Мамлекеттик жана 

муниципалдык кызмат 

чөйрөсүндө патронаттык 

кызмат орундардын (саясий 

кызмат орундарын ээлеген 

адамдардын 

жардамчыларынын, 

кеңешчилеринин, 

консультанттарынын) 

институтун түзүү 

Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жарандык 

кызматы жана муниципалдык 

кызматы жөнүндө мыйзамын 

кабыл алуу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-

жылдын 1-

ноябрына 

чейин 

Патронаттык кызмат 

орундарын ээлеген 

кызматкерлер тууралуу 

жоболор жана аларга 

квалификациялык талаптар 

кабыл алынды 

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

2 Министрликтерде, 

административдик 

ведомстволордо, 

жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарында 

(мэрияларда жана айыл 

өкмөттөрүндө) ар бир 

кызмат орун үчүн 

квалификациялык талаптар 

Министрликтерде, 

административдик 

ведомстволордо, жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу 

органдарында (мэрияларда 

жана айыл өкмөттөрүндө) ар 

бир кызмат орун үчүн 

квалификациялык талаптарды 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча), 

Этностор 

агенттиги 

2015-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 



системасын киргизүү  ички буйруктар менен бекитүү 

3 Мамлекеттик органдын 

статс-катчысы жөнүндө 

жобону бекитүү  

Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик жарандык 

кызматы жана муниципалдык 

кызматы жөнүндө мыйзамын 

кабыл алуу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-

жылдын 1-

ноябрына 

чейин 

Мамлекеттик органдын статс-

катчысы жөнүндө жобону 

бекитүү тууралуу Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомун кабыл алуу  

2015-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Мамлекеттик органдардын 

ишине мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматкерлердин этикалык 

жүрүм-турумунун жаңы 

стандарттарын киргизүү 

Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматкерлердин Этикасынын 

кодексин кабыл алуу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-

жылдын 1-

ноябрына 

чейин 

Мамлекеттик органдарда этика 

боюнча комиссиялар жөнүндө 

жоболорго өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү 

тууралуу буйруктарды чыгаруу 

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

Этика боюнча комиссиялардын 

курамын жаңылоо  

2 Мамлекеттик 

кызматкерлердин ишине 

баа берүүнүн жыйынтыгы 

боюнча аларды сыйлоо 

системасын ишке киргизүү  

Мамлекеттик кызматкерлердин 

ишине баа берүү системасына 

жыл ичинде баа берүүнүн 

жыйынтыгы боюнча сыйлык 

берүүгө байланышкан 

өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү  

тууралуу Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомун кабыл алуу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча), 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 1-

мартына 

чейин 

3 Кыргыз Республикасынын 

Мамлекеттик кадр 

кызматында мамлекеттик 

кызматчылардын 

кирешелерин 

декларациялоо процессин 

автоматташтыруу 

Кирешелерди 

декларациялоонун 

автоматташтырылган 

каражаттарын колдонуп иштөө 

тартиби жөнүндө буйрук 

чыгаруу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2017-

жылдын 1-

январына 

чейин 

4 Мамлекеттик органдардын 

борбордук аппараттарында 

кызматкерлер, эмгек 

акылардын өлчөмү, 

кирешени жана мүлктү 

декларациялоо жөнүндө 

электрондук маалымат 

базаларын түзүү 

Кызматкерлер, эмгек 

акылардын өлчөмү, кирешени 

жана мүлктү декларациялоо 

жөнүндө электрондук 

маалымат базаларын 

иштетүүнүн тартибин жана 

эрежелерин бекитүү  

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-

жылдын 1-

ноябрына 

чейин 

Мамлекеттик органдардын 

борбордук аппараттарынын 

кадр бөлүмдөрүндө 

2016-

жылдын 

31-



электрондук маалымат 

базаларын түзүү  

декабрына 

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Илимий негиздөөнүн, иштин 

ачыктык-айкындыгынын 

негизинде Мамлекеттик 

кызмат боюнча кеңештин 

ишин регламенттештирүү 

Мамлекеттик кызматты 

башкаруу механизмдерин 

бекемдөө жөнүндө ченемдик 

укуктук актыны кабыл алуу 

МКК 

(макулдашуу 

боюнча) 

2017-

жылдын 1-

февралына 

чейин 

2 Мамлекеттик органдардагы 
эмгек өндүрүмдүүлүгүн 
жакшыртуу жана 
мамлекеттик 
кызматчыларды 
эмгектенүүгө шыктандыруу 
үчүн ротация практикасын 
киргизүү  

Мамлекеттик кызматчыларды 
ротациялоонун тартиби 
жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 
токтомун кабыл алуу 

МКК 
(макулдашуу 
менен) 

2017-
жылдын 1-
мартына 
чейин  

Мамлекеттик органдын 
мамлекеттик кызматчыларын 
ротациялоонун тартиби 
жөнүндө мамлекеттик 
органдын жетекчисинин 
буйругун чыгаруу 

Министрликтер 
жана 
ведомстволор, 
МКК 
(макулдашуу 
боюнча) 

2017-
жылдын 1-
майына 
чейин 

5. Мамлекеттик администрациялоону реформалоо 

№ Иш-чаралар Иш-чараларды жүзөгө 

ашыруунун индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Мамлекеттик 

кызматтардын 

стандарттарынын жана 

административдик 

регламенттеринин 

биринчи кезегин ишке 

киргизүү  

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү 

реестрине кирген кызмат 

көрсөтүүлөрдүн 

стандарттарынын 70%ын Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтому менен бекитүү  

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү 

реестрине кирген мамлекеттик 

кызмат көрсөтүүлөрдүн 

административдик 

регламенттеринин 10%ын 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтому менен 

бекитүү 

2 Муниципалдык 

кызматтардын базалык 

реестрине кирген  

муниципалдык кызмат 

көрсөтүүлөрдүн 

стандарттарын жана 

административдик 

регламенттерин 

киргизүү  

Муниципалдык кызматтардын 

базалык реестрине кирген 12 

муниципалдык кызмат 

көрсөтүүнүн стандарттарын 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтому менен 

бекитүү 

Этностор агенттиги 2015-

жылдын 

30-

ноябрына 

чейин 

Муниципалдык кызматтардын 

базалык реестрине кирген 12 

муниципалдык кызмат 

көрсөтүүнүн административдик 

регламенттерин Кыргыз 



Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтому менен бекитүү 

3 Аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик 

органдарынын 

функцияларынын 

реестрин түзүү усулун 

иштеп чыгуу  

Аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органдарынын 

функцияларынын реестрин түзүү 

усулун Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтому менен 

бекитүү 

ЭМ, УСИИ, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 1-

октябрына 

чейин 

4 Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтарды көрсөтүү 

процессине "бирдиктүү 

терезени" киргизүү 

боюнча пилоттук 

долбоорду ишке 

ашыруу 

Пилоттук долбоорду киргизүү 

боюнча Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомун кабыл алуу  

ЭМ, Этностор 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 

31-

декабрына 

чейин 

5 Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтардын коомдук 

мониторингин киргизүү 

Мамлекеттик кызматтардын 

коомдук  мониторингинин усулун 

иштеп чыгуу жана бекитүү 

ЭМ 2015-

жылдын 1-

декабрына 

чейин  

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Мамлекеттик 

кызматтардын 

стандарттарынын жана 

административдик 

регламенттеринин 

экинчи кезегин ишке 

киргизүү  

Мамлекеттик кызматтардын 

бирдиктүү реестрине кирген 

мамлекеттик кызмат  

көрсөтүүлөрдүн 30% 

стандарттарын Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтому менен бекитүү  

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

Мамлекеттик кызматтардын 

бирдиктүү реестрине кирген 

административдик 

регламенттердин 90%ын Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтому менен бекитүү  

2016-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

2 Приоритеттүү 

электрондук 

мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтардын биринчи 

кезегин көрсөтүү 

Электрондук кызмат 

көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик 

порталын пайдаланууга киргизүү  

ЭМ, 

министрликтер, 

ведомстволор 

жана ЖӨБО 

(макулдашуу 

менен) 

2016-

жылдын 1-

февралына 

чейин Биринчи кезекте 

автоматташтыруу  керек болгон 

электрондук мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматтардын  

50%ын көрсөтүү 

3 Мамлекеттик 

функциялардын 

реестрин түзүү 

Аткаруу бийлигинин 

мамлекеттик органдарынын 

функцияларынын реестрин 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн токтому менен 

бекитүү 

ЭМ, министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

4 Мамлекеттик 

органдардын айрым 

ыйгарым укуктарын 

6 (алты) мамлекеттик органдын 

айрым ыйгарым укуктарын 

жергиликтүү  өз алдынча 

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 

30-



жергиликтүү  өз 

алдынча башкаруу 

органдарына этап 

менен өткөрүп берүү 

башкаруу органдарына өткөрүп 

берүү жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомун кабыл алуу  

декабрына 

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Приоритеттүү 

электрондук 

мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтардын экинчи 

кезегин көрсөтүү  

Приоритеттүү электрондук 

мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматтарды 100 

% көрсөтүү 

ЭМ, 

министрликтер, 

ведомстволор 

жана ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2017-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

2 Мамлекеттик жана 

муниципалдык 

кызматтарды көрсөтүү 

боюнча көп 

функциялуу 

борборлордун 

тармагын түзүү  

Мамлекеттик жана 

муниципалдык кызматтарды 

көрсөтүү боюнча көп функциялуу 

борборлорду өлкөнүн бардык 

аймактарында ачуу 

ЭМ, Этностор 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор, 

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2017-

жылдын 1-

декабрына 

чейин 

3 Мамлекеттик 

органдардын айрым 

ыйгарым укуктарын 

жергиликтүү  өз 

алдынча башкаруу 

органдарына өткөрүүнү 

аяктоо 

5 (беш)  мамлекеттик органдын 

айрым ыйгарым укуктарын 

жергиликтүү  өз алдынча 

башкаруу органдарына берүү 

жөнүндө  Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомун кабыл алуу 

Министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2017-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

4 Административдик-

аймактык реформаны 

ишке ашыруу 

Айыл аймактарын ирилештирүү 

жүргүзүлдү 

Этностор 

агенттиги, 

Административдик-

аймактык 

реформанын 

концепциясын 

ишке ашыруу 

боюнча  

Координациялык 

кеңеш 

2017-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

6. Электр энергетика тармагындагы мамлекеттик башкарууну реформалоо 

№ Иш-чаралар Иш-чараларды жүзөгө ашыруу 

индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Кыргыз 

Республикасынын 

2014-2017-жылдарга 

карата электр жана 

жылуулук энергиясына 

орто мөөнөттүү 

тарифтик саясатын 

ишке ашырууга 

байланыштуу калктын 

аз камсыздалган 

Электр жана жылуулук 

энергияларынын тарифтерин 

жогорулатуу шарттарында  

калктын аз камсыздалган 

катмарын коргоо механизмин 

иштеп чыгуу 

СӨМ, СФ, МФ, 

ЭӨМ, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 1-

июлуна чейин 



катмарларын 

социалдык коргоо 

механизмдерин иштеп 

чыгуу  

2 Энергетика секторун 

натыйжалуу 

башкарууну уюштуруу 

боюнча көз 

карандысыз эсептик 

борборду түзүү 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө төмөнкүлөрдү 

киргизүү:  

- көз карандысыз эсептик 

борборду түзүү жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 

токтомунун долбоорун; 

-  Кыргыз Республикасынын 

энергетика системасынын 

эсептик борборунун Кыргыз 

Республикасынын электр 

энергия рыногунда рыноктун 

катышуучулары менен каттоо 

жана эсепке алуу боюнча өз ара 

аракеттенүүсү жөнүндө жобонун 

долбоорун 

ЭӨМ 2015-жылдын 1-

июнуна чейин 

3 Электр жана жылуулук 

энергияларынын 

тарифтерин белгилөө 

үчүн эсептөөнүн 

айкындыгын камсыздоо 

Электр энергиясынын өздүк 

баасын жана тарифтерин 

аныктоо усулунун долбоорун 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө киргизүү 

ОЭКЖМА 2015-жылдын 1-

июнуна чейин 

Жылуулук энергиясынын өздүк 

баасын жана тарифтерин 

аныктоо усулунун долбоорун  

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө киргизүү  

2015-жылдын 1-

августуна чейин 

Электр жана жылуулук 

энергияларынын тарифтерин 

колдонуу тууралуу нускаманын 

долбоорун иштеп чыгуу 

2015-жылдын 1-

июнуна чейин 

4 Энергетика 

жаатындагы ченемдик 

укуктук базаны 

өнүктүрүү 

Кыргыз Республикасынын 

"Электр энергетика жөнүндө" 

Мыйзамынын долбоорунун жаӊы 

редакциясын Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

киргизүү 

ЭӨМ 2015-жылдын 1-

октябрына 

чейин 

5 Директорлор 

кеңешинин 

мүчөлөрүнүн 

коммерциялык ишти 

туруктуу жакшыртуу 

жана көрсөткүчтөргө 

жетишүүнү камсыздоо 

үчүн жеке 

жоопкерчилигин 

жогорулатуу 

максатында ар бир 

энергетикалык 

Бир жактан кураторлук кылган 

мамлекеттик орган жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик мүлктү 

башкаруу фонддун жана экинчи 

жактан мамлекеттин өкүлүнүн 

ортосунда Отун энергетикалык 

комплекстин жана өнөр жай 

ишканаларынын Директорлор 

кеңештериндеги мамлекеттик 

өкүлдөрдүн конкреттүү 

милдеттери белгиленген үч 

ММБФ, ЭӨМ, 

ОЭКЖМА 

2015-жылдын 1-

июнуна чейин 



компаниянын 

директорлор 

кеңешиндеги 

мамлекеттик өкүлдөр 

менен келишимдерди 

түзүү  

тараптуу келишимдерге кол коюу  

6 Энергетика 

компанияларынын 

дирекцияларынын 

башкы 

директорлорунун жана 

башка мүчөлөрүнүн 

кызмат орундарына 

тандоонун жана ачык 

конкурс өткөрүүнүн 

критерийлерин иштеп 

чыгуу 

Энергетика компанияларынын 

аткаруучу органдарында (башкы 

дирекцияларында) кадр 

резервдерин түзүү максатында 

энергетика компанияларынын 

башкы директорлорунун жана 

башка мүчөлөрүнүн кызмат 

орундарына тандоонун жана 

ачык конкурс өткөрүүнүн 

критерийлерин иштеп чыгуу 

ММБФ, ЭӨМ, 

Кадрлардын 

резервин түзүү 

боюнча 

комиссия  

2015-жылдын 1-

июлуна чейин 

Мыйзамга ылайык 

энергокомпаниялардын 

генералдык директорлорунун 

жана башкы дирекцияларынын 

башка мүчөлөрүнүн кызмат 

орундарына дайындоодо ачык 

конкурстарды  өткөрүү  

Аракеттеги 

келишимдердин 

мөөнөтү 

бүткөнгө чейин 

7 Энергетика 

компанияларында 

башкаруунун жана 

финансылык 

туруктуулукту 

камсыздоонун 

заманбап 

механизмдерин 

киргизүү 

Аудитордук текшерүүдөн 

ийгиликтүү өтүү үчүн шарт түзгөн 

жалпы корпоративдик 

автоматташтырылган 

маалыматтык системаны 

киргизүү боюнча иштин 

башталышы  

ММБФ, ЭӨМ, 

ОЭКЖМА, 

энергетика 

компаниялар 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 

15-июлуна 

чейин 

Энергетика компаниялары үчүн 

ички аудит бөлүмдөрүн 

түзүү/директорлор кеңешине 

кайра баш ийдирүү жөнүндө 

рекомендацияларды иштеп 

чыгуу, компаниялардын  

уставдык документтерине жана 

уюштуруу түзүмдөрүнө 

өзгөртүүлөрдү киргизүү 

ММБФ, ЭӨМ, 

энергетика 

компаниялары 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 1-

сентябрына 

чейин 

Энергетика компанияларында  

корпоративдик башкаруу 

кодексин иштеп чыгуу 

2015-жылдын 

30-декабрына 

чейин 

8 Жарандык коом 

институттарын жана 

донордук уюмдарды 

тартуу менен 

энергетика 

компанияларында 

коррупцияга каршы 

чаралардын ишке 

ашырылышын 

үзгүлтүксүз 

Энергетика компанияларынын 

бизнес процесстерине 

мониторинг жасоо үчүн 

коррупцияга каршы 

индикаторлордун типтүү 

топтомун иштеп чыгуу  

ММБФ, ЭӨМ, 

энергетика 

компаниялары 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 1-

июлуна чейин 

Мезгилдүү негизде мониторинг 

өткөрүү жана коррупцияга каршы 

иш-чараларга мониторинг жана 

баалоо жүргүзүүнүн 

Квартал сайын 



мониторингдөө жана 

баалоо системаларын 

киргизүү  

жыйынтыктарын баалоо жана 

отчетторду кабыл алуу  

Энергетика секторунун 

компанияларында коррупцияга 

каршы иш-чараларды жүзөгө 

ашыруу үчүн орто даражадагы 

жетекчилердин жеке 

жоопкерчилик механизмин 

киргизүү  

2015-жылдын 

30-июнуна 

чейин 

9 Кыргыз 

Республикасынын 

энергетика секторун 

өнүктүрүүнүн башкы 

планын иштеп чыгууга 

киришүү  

Техникалык тапшырманы иштеп 

чыгуу, жумушчу топ түзүү, иштеп 

чыгуунун планын бекитүү  

ЭӨМ 2015-жылдын 

30-декабрына 

чейин 

10 Энергетика 

компанияларынын 

негизги фонддорунун 

иш жүзүндөгү баасын 

алардын учурдагы 

рыноктук деңгээлине  

алып келүү максатында 

кайра баалоо жүргүзүү 

Техникалык тапшырманы иштеп 

чыгуу, аткаруучуну аныктоо, 

кайра баалоо планын бекитүү 

ММБФ, ЭӨМ, 

ОЭКЖМА, 

энергетика 

компаниялары 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 

30-декабрына 

чейин 

11 Энергияны үнөмдөө 

жана энергия 

ресурстарын 

натыйжалуу 

пайдалануу боюнча 

тармактык 

программаларды 

иштеп чыгуу 

Энергияны үнөмдөө жана 

энергиялык ресурстарды 

натыйжалуу пайдалануу боюнча 

тармактык программаларды 

иштеп чыгуу 

ЭӨМ, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор, 

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2015-жылдын 1-

июлуна чейин 

12 Коромжуларды азайтуу 

максатында электр 

энергиясын 

коммерциялык 

эсептөөчү 

автоматташтырылган 

алдынкы 

системаларды киргизүү  

"Түндүк электр" ААКда 110136 

интеллектуалдык  эсептөөчү 

приборлорду орнотуу 

ЭӨМ, "Түндүк 

электр" ААК 

(макулдашуу 

боюнча), МФ 

2015-жылдын 

30-декабрына 

чейин 

 "Чыгыш электр" ААКда, "Ош 

электр" ААКда жана "Жалал-

Абад электр" ААКда электр 

энергияны коммерциялык 

эсептөөчү автоматташтырылган 

алдынкы системаларды киргизүү 

үчүн финансылык  ресурстарды 

тартуу боюнча сунуштарды 

даярдоо 

2015-жылдын 1-

июлуна чейин 

13 Отун-энергетика 

комплексинин 

ишканаларында иштин 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу жана 

коррупцияны 

болтурбоонун 

механизмдерин түзүү 

ОЭКЖМА, ЭӨМ Отун-

энергетикалык комплекс 

ишканаларынын ортосунда 

иштешүү жөнүндө 

келишимдерди түзүү 

ОЭКЖМА, 

ЭӨМ 

2015-жылдын 1-

августуна чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 



1 Энергетика 

компанияларынын 

негизги фонддоруна 

кайрадан баалоо 

жүргүзүүнү аяктоо 

Энергетика компанияларынын 

негизги фонддорун кайрадан 

баалоонун жыйынтыктары 

жөнүндө отчетту даярдоо 

ММБФ, ЭӨМ, 

ОЭКЖМА, 

энергетика 

компаниялары 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-жылдын 1-

октябрына 

чейин 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Электр энергиясын 

автоматташтырылган 

контролдоо жана 

эсептөө системасын 

ишке киргизүүнү 

камсыздоо 

"Кыргызстандын УЭТ" ААКнын 

бардык подстанцияларында 

2000 эсептегичти (бир 

интерфейс менен) жана 800 

эсептегичти (эки интерфейс 

менен) маалыматты иштетүүчү 

жана берүүчү система (SCADA) 

менен кошо орнотуу аркылуу 

электр энергиясын 

коммерциялык контролдоонун 

жана эсептөөнүн 

автоматташтырылган өлчөөчү 

маалымат системасын 

(ЭККЭАӨМС) ишке киргизүү 

КУЭТ 

(макулдашуу 

боюнча), ЭӨМ, 

МФ 

2017 -жылдын 

1-июлуна чейин 

7. Кен иштетүү тармагындагы мамлекеттик башкарууну реформалоо 

№ Иш-чаралар Иш- чараларды жүзөгө 

ашыруу индикаторлору 

Жооптуу 

органдар 

Аткаруу 

мөөнөтү 

Кыска мөөнөттүү чаралар 

1 Кыргыз Республикасынын 

кен өндүрүшүн 

өнүктүрүүнүн орто 

мөөнөттүү жана узак 

мөөнөттүү стратегиясын 

ишке ашырууну баштоо 

2015-жылы кен өндүрүшүн 

өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү 

жана узак мөөнөттүү 

стратегиясын ишке ашыруу 

боюнча пландаштырылган иш-

чараларды түшүндүрүү, 

талкуулоо үчүн бизнес-

жамааттын жана жарандык 

коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу 

менен жолугушууларды өткөрүү  

ЭМ, Геология 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2015-

жылдын 1-

июлуна 

чейин 

Орто мөөнөттүү чаралар 

1 Кен иштетүү сектору 

боюнча жергиликтүү 

жамааттарга карата 

жалпы республикалык 

маалыматтык-агартуучу 

өнөктүктүн комплекстүү 

программасын иштеп 

чыгуу жана кабыл алуу  

Кен иштетүү сектору боюнча 

жергиликтүү жамааттарга карата 

жалпы республикалык 

маалыматтык-агартуучу 

өнөктүктүн комплекстүү 

программасынын долбоорун 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө киргизүү  

ЭМ, Геология 

агенттиги, Токой 

агенттиги, ЖМА, 

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-

жылдын 1-

мартына 

чейин 

2 Жаратылыш ресурстарын 

сарамжалдуу 

пайдаланууну контролдоо 

жөнүндө ченемдик укуктук 

актылардын 

долбоорлорунун пакетин 

Жаратылыш ресурстарын 

сарамжалдуу пайдаланууну 

контролдоо жөнүндө ченемдик 

укуктук актылардын 

долбоорлорунун пакетин Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнө 

ЭМ, Токой 

агенттиги, 

Экотехинспекция, 

Геология 

агенттиги 

2016-

жылдын 1-

мартына 

чейин 



иштеп чыгуу жана 

киргизүү 

киргизүү 

3 Жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялардын, 

жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдарынын, 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу  

Геология жана 

минералдык ресурстар 

боюнча мамлекеттик 

агенттиктин, Кыргыз 

Республикасынын 

Өкмөтүнүн жер казынасын 

пайдалануу максатында 

жер участокторду берүү 

маселеси боюнча 

ыйгарым укуктарындагы 

карама-каршылыктарды 

жана кайталоолорду жоюу 

үчүн "жер казынасын 

пайдалануу үчүн жер 

участокторун" аныктоо 

жаатында мыйзамдарга 

өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө ченемдик укуктук 

актылардын 

долбоорлорунун пакетин 

иштеп чыгуу жана 

киргизүү 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө ченемдик укуктук 

актылардын долбоорлорунун 

пакетин киргизүү 

ЭМ, Геология 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор, 

ЖМА, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

4 Жер казынасын 

пайдалануу максатында 

жерлерди 

трансформациялоо 

тартибин 

жөнөкөйлөштүрүү үчүн 

мыйзамдарга 

өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө ченемдик укуктук 

актылардын 

долбоорлорунун пакетин 

иштеп чыгуу жана 

киргизүү 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө ченемдик укуктук 

актылардын долбоорлорунун 

пакетин киргизүү 

ЭМ, Геология 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор, 

ЖМА, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2016-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

5 Кен казуу тармактарынын 

ачыктык демилгесин ишке 

ашыруу  

 Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2010-жылдын 8-

декабрындагы № 317 "Кыргыз 

Республикасында Кен казып 

алуу тармагынын ачыктыгынын 

демилгесин жүзөгө ашыруу 

процессин өркүндөтүү жөнүндө" 

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана 

ЭМ, Геология 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор 

2016-

жылдын 1-

мартына 

чейин 



толуктоолорду киргизүү 

Узак мөөнөттүү чаралар 

1 Кен иштетүү тармагында 

инвесторлор үчүн 

"бирдиктүү терезе" 

түзүүнүн концепциясын 

иштеп чыгуу 

Кен иштетүү тармагында 

инвесторлор үчүн "бирдиктүү 

терезени" киргизүү 

ЭМ 2017-

жылдын 1-

мартына 

чейин 

2 Кен иштетүү сектору 

боюнча жергиликтүү 

жамааттарга карата 

жалпы республикалык 

маалыматтык-агартуучу 

өнөктүктүн комплекстүү 

программасын ишке 

ашыруу  

Программага ылайык 

чараларды ишке ашыруу 

ЭМ 2017-

жылдын 1-

мартына 

чейин 

3 Кыргыз Республикасынын 

кен иштетүү өндүрүшүн 

өнүктүрүүнүн орто 

мөөнөттүү жана узак 

мөөнөттүү 

стратегияларын ишке 

ашыруу 

Кыргыз Республикасынын кен 

иштетүү өндүрүшүн 

өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү 

жана узак мөөнөттүү 

стратегияларында каралган иш- 

чараларды жүзөгө ашыруу 

ЭМ, Геология 

агенттиги 

2017-

жылдын 1-

мартына 

чейин 

4 Мыйзамдарга 

лицензиянын 

"эксклюзивдүүлүк" 

принцибин орнотуу 

жаатында өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө мыйзам 

долбоорун иштеп чыгуу 

"Кыргыз Республикасынын "Жер 

казынасы жөнүндө"  Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү жана 

толуктоолорду киргизүү 

тууралуу" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 

долбоорун киргизүү 

ЭМ, Геология 

агенттиги, 

министрликтер 

жана 

ведомстволор, 

ЖМА, ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча) 

2017-

жылдын 

30-

декабрына 

чейин 

Тиркеме: текстте пайдаланылган терминдер жана кыскартуулар: 

Башкы прокуратура    Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы  

МКК   Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы 

ЭМ   Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги 

ФМ   Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 

ЮМ   Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги 

ИИМ   Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

БИМ   Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 

ССМ   Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 

СӨМ   Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлиги 

ЭӨМ   Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги 

ТКМ   Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникация 

министрлиги 

УКМК   Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик 

комитети 

ЖӨАБЭММА   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер 

боюнча мамлекеттик агенттик 



Геология агенттиги   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана 

минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги 

Архитектура агенттиги   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш 

жана турак-жай коммуналдык чарба боюнча мамлекеттик агенттик 

Токой агенттиги   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү 

коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги  

ОЭКЖМА   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык 

комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик 

ЭККМА   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык 

кылмыштуулукка каршы   күрөшүү боюнча мамлекеттик агенттик  

Мамкаттоо   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо 

кызматы 

Экотехинспекция   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана 

техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция 

ММКФ   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү 

медициналык камсыздандыруу фонду 

ММБФ   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү 

башкаруу фонду 

СФ   Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду 

УСИИ   Кыргыз Республикасынын Улуттук стратегиялык изилдөөлөр 

институту 

ЖМА   Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар 

ЖӨБО   Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары 

КУЭТ   "Кыргызстандын Улуттук электр тармагы" ААК 

АТР   Административдик-аймактык реформа  

ППК   Прикладдык программалык камсыздоо 

ФБМС   Финансыны башкаруунун маалыматтык системасы  

КМКОЭС   Коомдук сектор үчүн финансылык отчеттуулуктун эл аралык 

стандарттары 

СҮГ    Стимулдоочу үлүштүк гранттар 

МИП   Мамлекеттик инвестициялар программасы 

Мамлекеттик кызмат 

көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестри 

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-

февралындагы № 85 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын 

түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү 

мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) 

бекитүү жөнүндө" токтому менен бекитилген Аткаруу бийлигинин 

органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук 

мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн 

бирдиктүү реестрин (тизмеги) 

Кадр резервин түзүү 

боюнча комиссия  

  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 20-июлундагы № 

85 "Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдорду башкаруунун 

системасынын натыйжалуулугун көтөрүү боюнча чаралар жөнүндө" 

токтому менен бекитилген Кадрлык резервди түзүү боюнча комиссия 

  

 


