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(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468, 2016-жылдын 3-мартындагы 
№ 101 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө 
типтүү жобо 

  

1. Ушул Типтүү жобо (мындан ары - Жобо) “Кыргыз Республикасындагы 
бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө”, “Салыктык эмес төлөмдөр 
жөнүндө”, “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук 
актыларына ылайык иштелип чыкты жана регионду өнүктүрүү фондунун (мындан 
ары - Фонд) ишинин тартибин аныктайт. 

  

1. Жалпы жоболор 

  

2. Фонд жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү 
каржылоо, региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке 
ашыруу боюнча максаттуу багыттагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн 
түзүлгөн. 

3. Фонддун иши колдонуудагы мыйзамдардын жана Фонддун Уставынын 
негизинде жүзөгө ашырылат. 

4. Фонд Районду өнүктүрүү фонду жана Облусту өнүктүрүү фонду түрүндөгү 
юридикалык жактын статусуна ээ. 

Облусту өнүктүрүү фонду жана Районду өнүктүрүү фонду мекеменин 
уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

5. Районду өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп райондук мамлекеттик 
администрация эсептелет. 

6. Облусту өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү  эсептелет. 

7. Фонддун ишин жүзөгө ашыруу үчүн Казыналыкта бюджеттик жана атайын 
эсеп ачылат. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

8. Фонд өзүнүн ишин мыйзамдуулук, ачыктык, айкындуулук,  жергиликтүү 
коомчулуктун алдындагы отчеттуулук принциптеринде,  ошондой эле жергиликтүү 
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коомчулуктун демилгесинин артыкчылыгы, Фонддун каражаттарын максаттуу, 
рационалдуу пайдалануу жана натыйжалуу башкаруу принциптеринде жүргүзөт. 

  

2. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр 

9. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр: 

Арыз ээси - Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн конкурска 
долбоор берүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы; 

Жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо - жергиликтүү коомчулуктун, 
жарандардын уюшулган тобунун түздөн-түз катышуусу жана колдоосу менен 
жергиликтүү деңгээлде көйгөйдү чечүү процесси; 

Долбоор - жергиликтүү коомчулуктун катышуусу менен өз алдынча башкаруу 
органдары тарабынан иштелип чыккан жана конкреттүү максатка жетүү үчүн 
кабыл алынган милдеттердин, аракеттердин жана иш-чаралардын тизмеги; 

Долбоордук арыз - типтүү форматтын негизинде иштелип чыккан жана 
Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органынын атынан сунушталган долбоордун баяндалышы;  

Долбоорду каржылоо планы - долбоорду ишке ашыруу планына ылайык келген 
жана транш боюнча долбоорду каржылоонун этаптарын жана тартибин баяндоочу 
долбоордук арыздын бөлүгү;  

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо планы - ушул Жобонун талаптарынан 
четтөөлөрдү табуу максатында байкоо жүргүзүүнүн этаптары жана тартиби, 
ошондой эле Фонддун ишинин натыйжалуулугун баалоо.  

  

3. Фонддун максаттары жана милдеттери 

10. Фонддун негизги максаты шаарлардын жана айыл аймактарынын 
жергиликтүү коомчулуктарынын жарандардын жашоо деңгээлин жогорулатууга, 
жергиликтүү экономикалык өнүгүү үчүн шарттарды түзүүгө багытталган 
артыкчылыктуу демилгелерин колдоо болуп саналат. 

11. Фонддун акча каражаттары Байкоочу кеңеш тарабынан бекитилген 
долбоорлордун тизмегине жана жылдык бюджетке ылайык төмөнкү максаттарга 
багытталат: 

1) Фонддун бюджеттик каражаттарынын эсебинен: 

- калктуу конуштарды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана инфратүзүмүн 
өнүктүрүү боюнча иш-чараларга; 

- жерлерди мелиоративдик жакшыртуу, сугат түйүндөрүн, гидротехникалык 
объекттерди оңдоо жана калыбына келтирүү иш-чараларына жана жердин абалын 
жакшыртуу боюнча башка агротехникалык иш-чараларга; 

- курорттук-рекреациялык зонаны өнүктүрүүнүн башкы пландарын, деталдуу 
пландоонун додбоорлорун, калктуу конуштардын шаар куруу документтерин 
иштеп чыгууга, экологиялык коопсуздукту жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-
чараларды камсыздоого; 

- жергиликтүү калкты ичүүчү таза суу менен камсыздоо, суу түтүктөрүнүн 
тарамдарын оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча иш-чараларга; 



- облуста, райондордо, шаарларда жана айыл аймактарында мамлекеттик-
жеке өнөктөштүк боюнча долбоорлорду өнүктүрүүгө; 

- инвесторлор менен капиталга чогуу катышуу жана/же инвесторлор менен 
биргелешип каржылоо принцибинде облустарда, райондордо, шаарларда жаңы 
ишканаларды ачууга; 

- облустун, райондун, шаардын, айыл аймагынын аймактарында өзгөчө 
кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу боюнча иш-чараларга; 

- туризмди өнүктүрүү жана эл аралык туризм үчүн жагымдуу шарттарды түзүү 
боюнча иш-чараларга; 

- коомчулуктун муктаждыктарын камсыздоого жана жергиликтүү экономиканы 
өнүктүрүүгө багытталган техниканы жана жабдууну жаңыртууга жана 
борборлоштуруп сатып алууга; 

2) Фонддун атайын каражаттарынын эсебинен: 

- жөндөмдүү жана таланттуу балдарды колдоого; 

- акы төлөөчүлүк, мөөнөттүүлүк жана кайтарымдуулук негизинде көп балалуу 
жана жаш үй-бүлөлөрдү, бюджеттик уюмдардын жумушчуларын, облусту 
социалдык-экономикалык өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүчү бизнес-долбоорлорго 
чакан кредиттик уюмдар аркылуу чакан кредит берүүгө; 

- ипотекалык насыялоого, калктын социалдык аярлуу катмары үчүн турак 
жайдын курулушуна; 

- билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо, маданият жана спорт 
мекемелеринин, укук коргоо органдарынын, коргоонун, жарандык коргонуунун, 
жалпыга маалымдоо каражаттарынын, жергиликтүү мамлекеттик 
администрациялардын материалдык-техникалык базасын чыңдоого жана ишин 
колдоого. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

12. Фонддун каражаттарын майрамдык иш-чарларды, юбилейлерди уюштуруу 
боюнча иш-чараларга, белгиленген ченемден жогору сыйакыларды төлөөгө жана 
Фонддун максаттарына, милдеттерине ылайык келбеген башка иш-чараларга 
пайдаланууга жол берилбейт.  

4. Фонддун башкаруу органдары 

  

13. Фонддун башкаруу органдары:  

     1) Жогорку башкаруу органы – Фонддун Байкоочу кеңеши; 

     2) Аткаруучу органдары: 

     - Фонддун башкармалыгы, 

     - Фонддун администратору. 

14. Фонддун башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби жана алардын иши ушул 
Жобо менен аныкталат. 

4.1. Фонддун Байкоочу кеңеши 
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15. Фонддун Байкоочу кеңеши (мындан ары - Байкоочу кеңеш) – коллегиялык 
байкоочу орган болуп саналат, ал ушул Жобого ылайык берилген ыйгарым 
укуктардын жана функциялардын чегинде Фондго жалпы жетекчиликти жүзөгө 
ашырат, ушул Жобонун, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
ченемдеринин сакталышын жана Фонддун акча каражаттарынын максаттуу 
пайдаланылышын камсыздайт.  

Байкоочу кеңештин жыйындарынын протоколун Байкоочу кеңештин катчысы 
түзөт. Протоколдорго Байкоочу кеңештин төрагасынын же жыйында төрагалык 
кылган адамдын жана Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн колу 
коюлат. Протоколдордун түп нускасы Байкоочу кеңештин катчысында сакталат. 

Байкоочу кеңештин жалпы курамынын жарымынан ашыгы Байкоочу кеңештин 
жыйынынын кворумун түзөт. Байкоочу кеңештин чечимдери Байкоочу кеңештин 
жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын көпчүлүгү менен кабыл алынат 
жана протокол менен таризделет, ага Байкоочу кеңештин жыйынында төрагалык 
кылган адамдын жана Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн колу 
коюлат. Добуштар тең болгон учурларда Байкоочу кеңештик жыйынында 
төрагалык кылган адамдын добушу чечүүчү болуп саналат 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

16. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын ишине коомдук башталышта катышат. 

17. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын жыйындарына алмаштыруу укугусуз 
катышат. Байкоочу кеңештин мүчөсү катышпаса, ал каралып жаткан маселелер 
боюнча өз пикирин жазуу жүзүндө берүүгө укуктуу.  

18. Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңеши 11ден кем эмес адамдан 
турат, анын курамы Фонддун уюмдаштыруучусунун чечими менен 2 жылдык 
мөөнөткө бекитилет. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

19. Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин курамына: 

- архитектура жана курулуш иштери боюнча мамлекеттик органдын 
жергиликтүү түзүмдүк аймактык бөлүнүшүнүн жетекчиси; 

- райондук финансы бөлүмүнүн жетекчиси; 

- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук 
бөлүмүнүн жетекчиси; 

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча ыйгарым укуктуу органдын 
өкүлү; 

- райондун аймагында жайгашкан айыл аймактарынын жана райондук 
маанидеги шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бардык 
өкүлчүлүктүү органдарынын төрагалары; 

- райондук мамлекеттик администрациянын коомдук байкоочу кеңешинин 
төрагасы; 

- райондук мамлекеттик администрациянын КБК сунушу боюнча коммерциялык 
эмес уюмдардын өкүлдөрү кирет.  

Райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Байкоочу кеңештин 
жыйынына добуш берүү укугусуз катышат.  
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20. Облустун Байкоочу кеңеши 11ден кем эмес адамдан турат, анын курамы 
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин буйругу менен 2 жылдык 
мөөнөткө бекитилет.  

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-мартындагы № 101 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

21. Облусту өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин курамына: 

- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өкүлү; 

- Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин өкүлү; 

- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук 
башкармалыгынын жетекчиси, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча 
ыйгарым укуктуу органдын өкүлү; 

- райондорду өнүктүрүү фонддорунун Байкоочу кеңештеринин төрагалары; 

- Районду өнүктүрүү фонддорунун Байкоочу кеңештеринин курамына кирүүчү 
кеңештердин депутаттарынын ичинен бирден өкүл; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу 
өкүлүнүн сунушу боюнча коммерциялык эмес уюмдардын жана коомчулуктун 
өкүлдөрү кирет. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү 
Байкоочу кеңештин жыйынына добуш берүү укугусуз катышат.  

Байкоочу кеңештин жыйыны кворум болгондо мыйзамдуу. Байкоочу кеңештин 
мүчөлөрүнүн жалпы санынын жарымынан кем эмеси Байкоочу кеңештин 
жыйынына катышса, кворум болот. 

22. (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомуна ылайык 
күчүн жоготту) 

23. Байкоочу кеңеш өзүнүн жыйындарына зарылчылык болгон учурда 
тиешелүү техникалык кызматтарды, эксперттерди жана консультанттарды 
чакырууга укуктуу, алар жыйынга добуш берүү укугусуз катышат.  

24. Байкоочу кеңеш зарылчылыкка жараша, бирок кварталда бир жолудан кем 
эмес чакырылат. 

25. Байкоочу кеңешти биринчи жыйындын жүрүшүндө Байкоочу кеңештин 
мүчөлөрү тарабынан шайланган Төрага башкарат. Байкоочу кеңештин төрагасы 
Байкоочу кеңештин уюштуруучулук ишинин маселелерин чечет жана жыйындын 
протоколун түзүүнү уюштурат. Байкоочу кеңештин төрагасы Байкоочу кеңештин 
кезектеги жана кезексиз жыйындарын чакырууга укуктуу.  

Шайланган төрага жыйынга катышпаса, Байкоочу кеңеш Фонддун Байкоочу 
кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинен ушул жыйынга төрагалык кылуучу адамды 
тандайт.  

26. Байкоочу кеңештин жыйынын өткөрүү боюнча чечим күн тартибин, өткөрүү 
убактысын жана ордун көрсөтүү менен Байкоочу кеңештин жыйынын өткөргөнгө 
чейин 10 календарлык күндөн кечиктирилбей кабарлоо жөнөтүү аркылуу Байкоочу 
кеңештин мүчөлөрүнө билдирилиши керек.   

27. Байкоочу кеңештин ишин камсыздоону Фонддун Администратору жүзөгө 
ашырат. 
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4.2. Фонддун Байкоочу кеңешинин компетенциялары 

  

28. Фонддун Байкоочу кеңешинин өзгөчө компетенциясы болуп төмөнкүлөр 
саналат:   

1) Фонддун ишинин негизги багыттарын жана артыкчылыктарын бекитүү; 

2) жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүү жана жакшыртуу 
долбоорлорун кароо жана бекитүү; 

3) Фонддун кредиттик ишин жүзөгө ашыруу үчүн долбоорлорду тандоо жана 
бекитүү; 

4) коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун 
башкармалыгынын мүчөлөрүн тандоо, дайындоо жана бекитүү; 

5) Фонддун башкармалыгынын төрагасын дайындоо;  

6) Фонддун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг жүргүзүү жана баалоо үчүн 
топторду түзүү; 

7) Фонддун каражаттарынын пайдаланылышына аудит жүргүзүү жөнүндө 
чечимди кабыл алуу;8) артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегин түзүү боюнча 
тандоонун катышуучуларынын дооматтарын кароо; 

9) каражаттардын күтүлгөн келип түшүүсүн эске алуу менен ар бир 
финансылык жылга карата Фонддун бюджеттик жана атайын каражаттар боюнча 
чыгымдарынын сметасын бекитүү; 

10) Фонддун акча каражаттарынын максаттуу пайдаланылышын контролдоо; 

11) Фонддун бюджеттик жана атайын каражаттары боюнча Фонддун 
чыгымдарынын сметасынын аткарылышы тууралуу отчѐтту угуу жана бекитүү. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

29. Байкоочу кеңеш ага жүктөлгөн компетенцияларды жүзөгө ашыруу үчүн 
төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) Фонддун башкармалыгынан, Фонддун администраторунан жана Фонддун 
мониторингдик тобунан өзүнүн ишин жүзөгө ашыруу үчүн керектүү болгон 
маалыматты суратууга; 

2) Фонддун башкармалыгы, Фонддун администратору, мониторингдик тобу 
сунуштаган документтерди Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө толуктап иштеп 
чыгууга кайтарууга;  

3) Фонддун башкармалыгынын компетенциясына кирген маселелер боюнча 
эксперттер, адистер, техникалык кызматтар менен консультацияларды 
уюштурууга жана өткөрүүгө. 

30. Байкоочу кеңеш уюштуруучуга отчет берет. 

4.3. Фондду уюштуруучунун компетенциялары 

  

31. Фондду уюштуруучу төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ: 

а) Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына катышат; 
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б) Фонддун башкармалыгынын жыйындарына чечим кабыл алуу укугусуз 
катышат; 

в) Байкоочу кеңешинен жана Фонддун башкармалыгынан Фонддун иши, анын 
ичинде финансылык маселелер боюнча маалыматты суратат; 

г) Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүн дайындайт жана бошотот. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 2016-жылдын 3-
мартындагы № 101 токтомдорунун редакцияларына ылайык) 

4.4. Фонддун башкармалыгы 

  

32. Фонддун милдеттерин аткаруу үчүн Байкоочу кеңеш Фонддун 
башкармалыгын (мындан ары - Башкармалык) түзөт. 

33. Башкармалыктын мүчөлөрүнүн саны 7 адамдан кем болбошу керек.  

34. Фонддун башкармалыгынын курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, 
коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын 50%дан кем эмеси кирет. Фонддун 
башкармалыгынын курамындагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн 2 жылдык 
мөөнөткө уюштуруучу бекитет.  

35. Фонддун башкармалыгынын курамына өкмөттүк эмес жана коомдук 
уюмдардын өкүлдөрү конкурстук негизде тандалат жана Байкоочу кеңештин 
чечими менен 2 жылдык мөөнөткө бекитилет. 

36. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын 
мүчөлөрү Фонддун башкармалыгынын курамынан Уюштуруучунун чечими менен 
чыгарылат. 

37. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун 
башкармалыгынын мүчөлөрү Фонддун башкармалыгынын курамынан Байкоочу 
кеңештин чечими менен чыгарылат. 

38. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун 
башкармалыгынын мүчөлөрүн тандоо боюнча конкурс жөнүндө маалымат аны 
өткөргөнгө чейин 10 күндөн кечиктирбестен жалпыга маалымдоо каражаттарында 
жарыяланат. 

39. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен 
башкармалыктын мүчөлөрүн тандоо ар бир талапкерди талкуулоонун жыйынтыгы 
боюнча конкурстук негизде Байкоочу кеңеш тарабынан жүргүзүлөт. 

40. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен 
Башкармалыктын мүчөлөрүн тандоонун тартиби Фонддун Уставы менен 
аныкталат. 

41. Фонддун башкармалыгынын төрагасы Фонддун башкармалыгынын 
мүчөлөрүнүн ичинен Байкоочу кеңеш тарабынан 2 жылдык мөөнөткө дайындалат. 

42. Фонддун Башкармалыгынын түзүмүн, курамын Байкоочу кеңеш аныктайт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

43. Фонддун башкармалыгынын функциялары жана ыйгарым укуктары: 

1) Байкоочу кеңештин, уюштуруучулардын суроо-талабы боюнча 
Башкармалыктын ыйгарым укуктарынын чегинде Фонддун иши жөнүндө 
маалыматты сунуштоого; 
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2) өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде Байкоочу кеңештин чечиминин 
аткарылышын камсыздайт;  

3) конкурстук негизде арыз ээсинен келип түшкөн долбоорлорду тандоо жол-
жобосун жүргүзөт;  

4) Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштоо үчүн рейтингдин негизинде 
артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегин түзөт; 

5) акча каражаттарынын пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү жана 
долбоорлордун аткарылышынын натыйжалуулугун баалоо боюнча топтун 
курамын бекитет; 

6) Фонддун акча каражаттарынын пайдаланылышы боюнча Мониторинг 
планын бекитет;  

7) Байкоочу кеңеш жактырган долбоорлордун ишке ашырылышына мониторинг 
жүргүзүү жол-жобосун камсыздайт. 

43-1. Фонддун Башкармалыгынын жыйындарынын протоколун Фонддун 
Башкармалыгынын катчысы түзөт. Протоколдорго Фонддун Башкармалыгынын 
төрагасынын же жыйында төрагалык кылган адамдын жана Фонддун 
Башкармалыгынын жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн колу коюлат, Протоколдордун 
түп нускасы Байкоочу кеңештин катчысында сакталат. 

Фонддун Башкармалыгынын чечимдери Фонддун Башкармалыгынын жыйынга 
катышкан мүчөлөрүнүн добуштарынын көпчүлүгү менен кабыл алынат жана 
протокол менен таризделет, ага Фонддун Башкармалыгынын жыйынында 
төрагалык кылган адамдын колу жана Фонддун Башкармалыгынын жыйынга 
катышкан мүчөлөрүнүн колу коюлат. Добуштар тең болгон учурларда Фонддун 
Башкармалыгынын жыйынында төрагалык кылган адамдын добушу чечүүчү болуп 
саналат. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

44. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта 
жүзөгө ашырышат. 

45. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн өздөрүнүн милдеттерин 
аткарууга байланыштуу командировкалык чыгымдарды компенсациялоого жол 
берилет. Компенсациялоонун тартиби жана өлчөмү колдонуудагы мыйзамдардын 
жана Фонддун операциялык чыгымдарынын көлөмүнүн чегинде Фонддун Уставы 
менен аныкталат. 

46. Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү өздөрүнүн милдеттерин үчүнчү 
жактарга бере алышпайт, эгерде бул уставда же Фонддун Байкоочу кеңешинин 
чечими менен каралбаса.  

47. Фонддун башкармалыгынын мүчөсүнүн өзүнүн милдеттерин аткаруу 
мүмкүндүгү дайыма же узак мөөнөткө (алты айдан ашык) болбогон учурда 
Байкоочу кеңеш же уюштуруучу Фонддун башкармалыгынын жаңы мүчөсүн 
убактылуу дайындай алат. Фонддун башкармалыгынын убактылуу мүчөсүнүн 
ыйгарым укуктары Фонддун башкармалыгынын алгачкы мүчөсүндө өзүнүн 
милдеттерин аткаруу мүмкүндүгү пайда болгонго чейин же Байкоочу кеңеш же 
Уюштуруучу Фонддун башкармалыгынын туруктуу мүчөсүн дайындаганга чейин 
улантылат. 
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4.5. Фонддун администратору 

  

48. Долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу маселелери боюнча Байкоочу 
кеңештин чечимдеринин тийиштүү түрдө аткарылышын  Фонддун администратору 
камсыздайт. 

49. Облустук деңгээлдеги Фонддун администраторунун милдеттери Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө 
жүктөлөт.    

50. Райондук деңгээлде Фонддун администраторунун милдеттери райондук 
мамлекеттик администрациянын башчысына жүктөлөт. 

51. Регионду өнүктүрүү фондунун администраторунун функциялары жана 
ыйгарым укуктары: 

- Казыналык тутумунда Фонддун бюджеттик жана атайын эсебин ачат; 

- долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу, Фонддун бюджетин жана 
сметасын аткаруу маселелери боюнча Байкоочу кеңештин чечимдеринин 
аткарылышын камсыздайт; 

- Фонддун атынан арыз ээси менен эки тараптуу макулдашууга кол коѐт; 

- долбоорлорду каржылоодо төлөм документтерине кол коюу укугуна ээ; 

- арыз ээси тарабынан макулдашуунун шарттары же долбоорду ишке 
ашыруунун жол-жоболору бузулган шарттарда каржылоону токтото туруу укугуна 
ээ; 

- Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына добуш берүү укугусуз катышат; 

- Фонддун акча каражаттарынын кыймылы боюнча эсепке алууну жана 
отчеттуулуктуКыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте 
жүргүзөт; 

- долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын 
жана ушул Типтүү жобонун талаптарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана подрядчылар тарабынан сакталышы боюнча аракеттерди 
координациялайт; 

- операциялык чыгымдарга Фонддун бөлүнгөн акча каражаттарынын алкагында 
Фонддун чыгымдарынын сметасын иштеп чыгат жана Байкоочу кеңештин 
кароосунажана бекитүүсүнө сунуштайт; 

- Фонддун штаттык ырааттамасын түзөт жана Байкоочу кеңешке бекитүүгө 
сунуштайт; 

- Байкоочу кеңештин жыйындарын жана Фонддун Башкармалыгынын 
жыйындарын уюштуруу боюнча ишти жүргүзөт; 

- көз карандысыз аудит үчүн маалыматты даярдайт. 

52. Квартал сайын Фонддун администратору расмий басылмаларда Фонддун 
каражаттарынын пайдаланылышы жөнүндө маалыматты жарыялайт, ошондой эле 
бул маалыматты мамлекеттик райондук администрациянын веб-сайтында жана/же 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 
аппаратынын сайтында   жарыялайт. 



53. Фонддун администратору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык Фонддун акча каражаттарынын сактыгы, натыйжалуу жана максаттуу 
пайдаланылышы үчүн жеке жоопкерчиликти тартат. 

54. Ар бир жылдын жыйынтыгы боюнча Өнүктүрүү фондунун администратору 
отчеттук жылда Фонддун бюджетинин аткарылышы жана  Фонддун 
каражаттарынын эсебинен каржылануучу долбоорлордун ишке ашырылышы 
тууралуу отчетту даярдайт жана Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштайт.   

55. Ар бир жылдын башында Фонддун администратору облустун/ райондун 
социалдык-экономикалык абалын изилдөөнүн негизинде Фондго акча 
каражаттарынын түшүүсүнүн болжолун даярдайт жана Байкоочу кеңештин 
кароосуна сунуштайт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

Байкоочу кеңеш Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен календарлык 
планга ылайык Фонддун түшүүчү акча каражаттарынын болжолун республикалык 
бюджетке киргизүү үчүн тиешелүү эсептөөлөр жана негиздөөлөр менен Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигине берет 

56. Ар квартал сайын Фонддун администратору өткөн кварталда бюджеттин 
сметаларынын пайдаланылышы боюнча отчѐтту жана кийинки кварталга Фонддун 
каражаттарынан каржыланган долбоорлордун тизмеги боюнча такталган 
божомолду Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө сунуштайт. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

57. Фонддун администратору өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн мамлекеттик 
аймактык органдарды тартуу укугуна ээ. 

58. Фонддун администратору Байкоочу кеңешке отчет берет. 

5. Өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн 
долбоорлорду сунуштоонун тартиби 

5.1. Долбоорду берүүнүн тартиби 

  

59. Арыз ээси долбоорду айыл аймагынын/шаардын тургундарынын 
артыкчылыктуу демилгелерин табуунун негизинде Фондго сунуштайт жана 
Фонддун максаттарына шайкеш келген. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

60. Фонддун кароосуна жөнөтүлгөн долбоорду же долбоорлордун тизмегин 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы  бекитет. 

61. Арыз ээси долбоорго карата арызды бул Типтүү жобонун 1-тиркемесинде 
берилген форма боюнча тариздейт.  

62. Арыз ээси өз алдынча, жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын же башка 
булактардын эсебинен зарылчылыкка жараша  долбоордук-сметалык 
документтерди жана долбоорго арыз түзүү үчүн башка керектүү документтерди 
иштеп чыгат. 

63. Арыз ээси бир жылдын ичинде Фонддун каражаттарынын эсебинен 
каржылоого 3төн көп эмес долбоорду берүүгө укуктуу.  
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64. Өздүк кошо каржылоонун болушу же жергиликтүү коомчулуктун долбоорду 
ишке ашырууга катышышы долбоорлорду тандоодо кошумча кызыктыруучу 
фактор болуп саналат. 

65. Кийинки жылга Өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылоого долбоорлорду 
кабыл алуунун чектүү мөөнөтү учурдагы жылдын 1-июлуна чейин белгиленет. 

5.2. Долбоорлорду тандоо 

  

66. Артыкчылыктуу долбоорлорду тандоо жана тизмегин түзүү  Фонддун 
Башкармалыгы тарабынан жүргүзүлөт. 

67. Долбоорду кабыл алуу жана тандоону өткөрүүнүн шарттары жөнүндө 
маалымат тандоо башталганга чейинки 10 календарлык күндөн кечиктирилбей 
жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

68. Долбоорго карата артыкчылыктуу арыздарды тандоо критерийлер боюнча 
Фонддун башкармалыгынын  мүчөлөрү тарабынан коюлган баллды эсептөөнүн 
негизинде жүргүзүлөт. 

69. Коюлган балл боюнча рейтингдин негизинде Фонддун башкармалыгы 
долбоорлордун тизмегин түзөт, ал Байкоочу кеңештин кароосуна 1-августтан 
кечиктирилбей сунушталат.  

70. Байкоочу кеңештин кароосуна сунушталган долбоорлордун саны Байкоочу 
кеңеш менен макулдашуу боюнча аныкталат. 

71. Долбоорго карата арыздарга баалоо жүргүзүүнүн критерийлери жана 
тиешелүү балл ушул Типтүү жобонун 2-тиркемесине ылайык берилген.  

5.3. Байкоочу кеңеш тарабынан долбоорлорду кароонун жана бекитүүнүн 
жол-жобосу 

  

72. Байкоочу кеңеш Фонддун башкармалыгынан келип түшкөн долбоорлордун 
тизмегин каттоо күнүнөн тартып 30 күндөн кечиктирилбей аны кароо жана бекитүү 
боюнча өзүнүн жыйынын өткөрөт.   

73. Долбоорлорду акыркы тандоо боюнча Байкоочу кеңештин чечими Фондго 
акча каражаттарынын күтүлгөн келип түшүүсү менен долбоорлордун сунушталган 
тизмегинде көрсөтүлгөн долбоорлордун бюджеттерин салыштырууга негизделет.  

74. Фонддун Башкармалыгы тарабынан сунушталган тизмени өзгөртүү же 
долбоорлордун артыкчылыгынын рейтингин өзгөртүү үчүн өзгөчө негиздер болуп 
төмөнкүлөр саналат: 

- тандоодо тиги же бул долбоорго коюлган баа менен негиздүү макул болбоо; 

- долбоорлорду тандоо жол-жобосунун бузулгандыгынын фактылары 
ырасталса; 

- арыз ээси тарабынан арыз берүү жол-жобосунун бузулгандыгынын 
фактылары ырасталса; 

- тандоонун калган катышуучуларынын Байкоочу кеңеш тарабынан 
канааттандырылган дооматтарынын болушу. 
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75. Долбоорлордун артыкчылыктуу тизмегине өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө чечим Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан 
мүчөлөрүнүн 2/3 добушу менен кабыл алынат. 

  

5.4. Долбоорду ишке ашырууда арыз ээсинин милдеттери жана 
жоопкерчилиги 

76. Долбоорго берилген арыздарды Байкоочу кеңеш жактырса, арыз ээси 
төмөнкүлөргө милдеттүү: 

- долбоорду ишке ашырууга катышуу үчүн жергиликтүү коомчулукту 
мобилизациялоону камсыздоого; 

- долбоор боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүүгө; 

- зарылчылыкка жараша долбоордун аткарылышын ЖӨБ органдарынын 
техникалык көзөмөлдөөсүн камсыздоого; 

 - долбоорду ишке ашыруунун бардык этаптарында арыз ээси мониторингдин 
жыйынтыктарынын негизинде долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү жөнүндө 
калкка маалымат берет.  

77. Сатып алууларды жүргүзүү боюнча комиссиянын курамына: ЖӨБ аткаруу 
органынын башчысы жана адистери, жергиликтүү кеңештин төрагасы жана 
депутаттары, Фонддун башкармалыгынын төрагасы, долбоордун демилгелүү 
тобунун мүчөлөрү кирет.   

78. Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосу 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 

79. Сатып алуу жол-жоболорунун аткарылышына жоопкерчилик жергиликтүү өз 
алынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына жүктөлөт.  

80. Арыз ээси квартал сайын, ошондой эле долбоор боюнча ишти аяктоонун 
жыйынтыктары боюнча Фонддун башкармалыгына финансылык отчетту жана 
белгиленген форма боюнча долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетту 
берет. 

  

6. Фонддун акча каражаттарын түзүүнүн жана чыгымдоонун тартиби 

81. Фонддун акча каражаттары Кыргыз Республикасынын бюджеттик тутумунун 
акча каражаттары болуп саналат. 

82. Облусту өнүктүрүү фондунун каражаттары төмөнкүлөрдөн түзүлөт: 

1) бюджеттик каражаттар боюнча төмөнкүлөрдүн эсебинен: 

- алтындын запасы 50 тоннадан ашык болгон кен чыккан жерлерди, ошондой 
эле салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамга ылайык жалпы мамлекеттик 
маанидеги башка пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүчүлөрдөн жергиликтүү 
маанидеги инфратүзүмдү күтүүгө чегерүүлөрдүн 50 пайызынын; 

- конкурстук объекттин кенин пайдалануу укугун сатуудан жыйынтык баадан 
жер казынасы жөнүндө геологиялык маалыматтын пакетинин бонусун жана 
наркынын баасын эсептен чыгаруу менен 3 пайызынын; 



- айыл аймактарынын жана шаарлардын жерлерине кирбеген жерлерде 
жайгашкан жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу үчүн 
төлөмдөрдүн каражаттарынын; 

2) атайын каражаттар боюнча төмөнкүлөрдүн эсебинен: 

- донорлордун жана демөөрчүлөрдүн ыктыярдуу төгүмдөрүнүн; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка 
булактардын. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

83. Районду өнүктүрүү фондунун каражаттары төмөнкүлөрдөн түзүлөт: 

1) бюджеттик каражаттар боюнча төмөнкүлөрдүн эсебинен: 

- алтындык запасы 50 тоннадан ашык болгон кен чыккан жерлерди, ошондой 
эле салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамга ылайык жалпы мамлекеттик 
маанидеги башка пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүчүлөрдөн жергиликтүү 
маанидеги инфратүзүмдү күтүүгө чегерүүлөрдүн 30 пайызынын; 

- алтындын запасы 50 тоннадан аз болгон кен чыккан жерлерди, ошондой эле 
салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамга ылайык жалпы мамлекеттик 
маанидеги башка пайдалуу кен чыккан жерлерди иштетүүчүлөрдөн, жергиликтүү 
маанидеги инфратүзүмдү күтүүгө чегерүүлөрдүн 90 пайызынын; 

- конкурстук объекттин кенин пайдалануу укугун сатуудагы жыйынтык баадан 
жер казынасы жөнүндө геологиялык маалыматтын пакетинин бонусун жана 
наркынын баасын эсептен чыгаруу менен 3 пайызынын; 

- кен чыккан жерлери токой фондунун жерлеринин же запастагы жерлердин 
аймагында жайгашкан пайдалуу кендерди сатуудан чегерилүүчү, жергиликтүү 
маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө арналган каражаттарынын; 

2) атайын каражаттар боюнча төмөнкүлөрдүн эсебинен: 

- донорлордун жана демөөрчүлөрдүн ыктыярдуу төгүмдөрүнүн; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка 
булактардын. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

83-1. Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө 
чегерүүлөр казыналык тутумунда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун тиешелүү 
органдарынын аккумуляциялык эсептерине чегерилет жана төмөнкүдөй тартипте 
мыйзамдарда белгиленген ченемдерге ылайык бөлүштүрүлөт: 20 пайызы - 
тиешелүү айыл аймагынын жергиликтүү бюджетине жана 80 пайызы - 
республикалык бюджетке. 

Республикалык бюджетке түшкөн 80 пайызды Райондорду өнүктүрүү фонду 
менен Облусту өнүктүрүү фондунун ортосунда бөлүштүрүү Фонддун Байкоочу 
кеңеши сунуштаган тизмеге ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлиги тарабынан жүргүзүлөт. Каражаттардын бөлүштүрүлгөн көлөмдөрү 
белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Бюджеттик классификациясынын 
"Имараттар жана курулуштар" 3111-беренеси боюнча каржыланат. 

83-2. Облусту өнүктүрүү фондун жана Районду өнүктүрүү фондун 
республикалык бюджеттен каржылоо бөлүштүрүү ченемдерине ылайык 
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республикалык бюджетке Фонддун каражаттарын эсептөө күнүнөн тартып 5 жумуш 
күнүнүн ичинде сөзсүз артыкчылыктуу тартипте чыгымдардын бекитилген 
сметаларына жараша белгиленген казыналык жол-жоболор боюнча жүзөгө 
ашырылат. Фонд бюджеттик каражаттардын негизги башкаруучусу болуп саналып, 
тандалган долбоорлорду ишке ашыруу боюнча акча-төлөм операцияларын 
аткарууда, бөлүнгөн лимиттин чегинде акча каражаттарын сарптоону жүзөгө 
ашырат. Тиешелүү жылга карата республикалык бюджет жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген каражаттардын көлөмүнөн 
түшүүлөр жогору болгон учурда, сметалык дайындоолорду тактоо белгиленген 
тартипте жүзөгө ашырылат. 

83-3. Фонддун каражаттарын кассалык тейлөө Фонддун берилген 
билдирүүлөрүнө ылайык каржыланган суммалардын көлөмүндө казыналыктын 
региондук бөлүмдөрү тарабынан аткарылат. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

84. Фонддун акча каражаттарынын кыймылы боюнча эсепке алуу жана 
отчеттуулук колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жүргүзүлөт. 

85. Долбоорду каржылоо Фонддун администраторунун атынан Өнүктүрүү 
фонду менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын 
жетекчисинин атынан арыз ээсинин ортосунда кол коюлган эки тараптуу 
макулдашуунун негизинде жүзөгө ашырылат.  Эки тараптуу макулдашуунун типтүү 
формасы №3 тиркемеде берилген.   

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

86. Долбоорлор боюнча төлөмдөрдү мониторингдөө жана контролдоо Фонд 
тарабынан жүзөгө ашырылат. Фонд сметаларды аткаруу боюнча отчѐтту 
белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине 
сунуштайт 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

87. Фонддун каражаттарын максаттуу эмес пайдалануу каржылоону токтотуу 
жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органынын жетекчисине карата чараларды көрүү үчүн негиз болуп 
саналат. 

88. Долбоорду каржылоо долбоорду ишке ашыруунун графиги боюнча 
аткарылган иштердин актысынын жана подрядчы сунуштаган жана арыз ээси 
менен макулдашылган, же долбоордо каралган иштин түрүнө жараша арыз ээси 
сунуштаган долбоорду каржылоо планы боюнча аткарылган транштын актысынын 
негизинде жүзөгө ашырылат. 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

88-1. Отчѐттук жылдын аягына карата Фонддун эсебиндеги өздөштүрүлбөгөн 
бюджеттик каражаттар белгиленген тартипте республикалык бюджетке 
кайтарылат жана отчѐттук жылдан кийинки жылы тиешелүү Фонддун каражаттары 
катары бекитилет 

(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 8-июлундагы № 468 токтомунун редакциясына 
ылайык) 

cdb:97902
cdb:97902
cdb:97902
cdb:97902
cdb:97902


  

7. Фонддун ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо 

89. Фонддун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг: 

- ушул Жободо жана Фонддун Уставында аныкталган эрежелерге жана жол-
жоболорго Фонддун ишинин шайкештигине; 

- каражаттарды максаттуу пайдалануу шарттарынын сакталышына жана 
алардын бекитилген пландарга шайкештигине; 

- долбоорлорду аткаруунун натыйжалуулугун баалоого; 

- бюджеттик мыйзамдардын жол-жоболорунун жана ченемдеринин 
сакталышына жүргүзүлөт.  

90. Мониторинг объективдүүлүк, ачыктык жана айкындуулук принциптерине 
негизделет.  

91. Мониторинг жүргүзүү үчүн мониторинг жүргүзүү жана баалоо тобу түзүлөт. 

92. Мониторингдин максаттарына жана милдеттерине жетишүү үчүн 
мониторингдик топтун мүчөлөрү Фонддун документтерине жана маалыматтарына 
эркин жетишүү укугуна ээ.   

93. Мониторингдин жыйынтыктары отчет түрүндө таризделет, мында 
мониторингдин жыйынтыктары жана четтөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча 
рекомендациялар чагылдырылат.  

94. Мониторингдик топтун отчету Фонддун башкармалыгынын жыйынында 
жана Байкоочу кеңештин жыйындарында бир жылда                2 жолудан кем эмес 
угулат.  

95. Мониторинг жүргүзүүнүн тартибин Фонддун башкармалыгы иштеп чыгат 
жана Байкоочу кеңеш бекитет.  

96. Мониторингдик топтун курамына Байкоочу кеңештин, Фонддун 
башкармалыгынын мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын, ЖӨБ органдарынын, 
коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирет.  

  

8. Өзгөчө шарттар 

97. Фонддун ишин, материалдык-техникалык жабдууну, Фонддун 
кызматкерлерине акы төлөөнү камсыздоо үчүн операциялык чыгымдарга 
каражаттарды төмөнкү тартипте бөлүү каралууда: 

- 15 млн. сомго чейинки чегерүүлөр үчүн – Фондго келип түшкөн акча 
каражаттарынын жалпы көлөмүнөн  7%; 

- 15 млн. сомдон жогору 30 млн. сомго чейинки чегерүүлөр үчүн – Фондго 
келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы көлөмүнөн 5%; 

- 30 млн. сомдон жогору чегерүүлөр үчүн – Фондго келип түшкөн акча 
каражаттарынын жалпы көлөмүнөн 2,5%. 

  

9. Таламдардын кагылышы 

98. Эгерде Байкоочу кеңештин, Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн, 
Фонддун администраторунун, мониторингдик топтун мүчөлөрүнүн Фонддун 



каражаттарынын эсебинен каржылоонун алкагында каралып жаткан кандайдыр-
бир долбоордо жеке кызыкчылыгы болсо, алар тиешелүү маселени талкуулоодо 
жана кароо учурунда добуш берүүгө катышууда жана ал боюнча чечим кабыл 
алууда кармануулары керек.  

  

2-тиркеме 

  

Долбоорго арыздын формасы 

  

Арыз берилген дата__________________________________________ 

  

Айыл аймагынын/шаардын аталышы___________________________ 

  

ЖӨБ органынын почта дареги_________________________________ 

  

Тел\Факс\Эл.почта___________________________________________ 

  

Долбоордун аталышы________________________________________ 

  

ЖӨБ аткаруу органынын жетекчиси ____________________________ 

  

ЖӨБ финансылык органынын жетекчиси  _______________________ 

  

Демилгелөөчү топтун  курамы_________________________________ 

  

Суралуучу сумманын өлчөмү__________________________________ 

  

Долбоордун жалпы наркы_____________________________________ 

  

Долбоордун болжолдуу узактыгы______________________________ 

  

1. ЖӨБО көрсөткүчтөрү  

  

Калктын саны_______________________________________________ 

Айылдардын саны___________________________________________ 

Жакырчылык деңгээли (социалдык паспорт боюнча)______________ 

Бюджеттик камсыздалуунун мааниси ___________________________ 



  

2. Көйгөйдү баяндоо  

Түзүлгөн кырдаал жана долбоор менен чечиле турган  көйгөй так жана кыскача 
баяндалат. (Бул көйгөйлөргө кабылган калктын топтору жана коомдук турмуштун 
чөйрөлөрү жөнүндө сандык жана сапаттык жактан ачык маалымат берилет.) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. Долбоордун максаты 

Долбоордун максатын кыскача баяндоо (Сиз эмнеге жетишкиңиз келет).  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

4. Долбоордун милдети 

Долбоордун максатына жетүү үчүн керектүү кадамдарды кыскача баяндоо.  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

  

5. Долбоордун техникалык бөлүгү 

Техникалык долбоордун курамына зарылчылыгына жараша төмөнкү 
таблицанын биринчи 11 пункту кирет. Сунушталган иш-чараларга негизденип (5-
п.) төмөнкү таблицаны толтуруңуз. 

№ Иш-чаралар Та
лап 
кылы-
набы 
же 
жокпу 

Ким тарабынан 
аткарылат (уюмдун 
аталышы) 

Ж
ооп-
туу 

Жыйынтык  

1 Объекттин 
техникалык 
абалын баалоо  

  Жумушчу комиссия   Дефекттик акт 

2 Объекттин 
схемасын же 
планын даярдоо  

  Адис же уюм 
(фирма) 

  Чиймелер,  

техникалык 
паспорт 



3 Топографиял
ык иштер  

  Райондук, 
облустук, 
шаардык  архитектура, 

лицензиясы бар 
жеке фирма  

  Топография-лык 
сүрөткө тартуу 

4 Лаборатория
лык ж.б. 
изилдөөлөр     

  Райондук, 
облустук, шаардык 
кызматтар 

  Талдоолор 

5 АПТ 
тариздөө 

  Райондук, 
шаардык архитектура 

  АПТ 

6 Жер 
участогун бөлүп 
берүү  

  Райондук, 
шаардык архитектура  

  Бөлүп берүү 
актысы 

7 Техникалык 
шарттарды 
тариздөө*   

  Райондук, 
облустук, шаардык 
кызматтар  

  Техшарттар 

8 Корутундула
рды каттоо * 

  Райондук, 
облустук, шаардык 
кызматтар  

  Корутунду  

9 Деталдуу 
чиймелерди 
даярдоо (ДСД) 

  Райондук, 
облустук, 
шаардык  архитектура, 

лицензиясы бар 
жеке фирма  

  ДСД 

1
0 

Иштерди, 
жабдууларды 
жана 
материалдарды 
өзгөчөлөөнү 
баяндоо 

  Өзгөчөлөө же 
атайын уюм (фирма) 

  Өзгөчөлөөнү 
баяндоо  

1
1 

Иштердин 
көлөмүн, 
материалдардын 
жана 
жабдуулардын 
санын эсептөө  

  

  

Өзгөчөлөө же 
атайын уюм (фирма) 

  Иштердин 
көлөмдөрү-нүн 
ведомосту, 
материалдык 
жабдуулар  Эсептик 
бөлүк  

1
2 

Түшүндүрмө 
маалымкатты 
даярдоо  

  Өзгөчөлөө же 
атайын уюм (фирма) 

  Түшүндүрмө 
маалымкат  

1
3 

ДСД 
макулдашуу  

  Райондук, 
шаардык архитектура 

  Макулда-
шылган  ДСД 

1
4 

Курулуш- 
монтаждоо 
иштерин (КМИ) 
каттоо жана 
аткарууга 

  Курулуш 
көзөмөлүнүн 
мамлекеттик агенттиги 

  КМИ каттоо 
жана аткарууга 
укруксат  



уруксат алуу  

*  Техникалык шарттар МО өзгөчөлүгү боюнча таризделет жана “Электр 
станциялары” ААК, суу каналдары кызматы (ичүүчү суу түтүгүнө, борбордук 
канализацияга кошулууда), “Кыргызтелеком” ААК, газ чарбасы ж.б. тарабынан 
берилет. 

* Корутундулар МО өзгөчөлүгү боюнча ДСДга карата таризделет жана 
Мамкурулуштун мамлекеттик экспертизасынын региондук филиалдары жана 
облустук өкүлчүлүктөрү, СЭК, КТЧКБ, өрт жана ветеринардык-санитардык 
кызматтар тарабынан берилет.  

6-пункт боюнча даярдалган документтерди “Техникалык документтер” деп 
атаңыз жана 8-тиркеме катары тиркеңиз.  Сыртын мукабалап, ичине бардык 
документтерди салып, мазмунун жазып коюу керек.  

  

6. Долбоордун эсептик наркы 

  

  

  

№ 

  

  

  

Долбоор боюнча 
чыгымдардын түрлөрү  

Салым  (сом) 

Бардыг
ы  

  

Анын ичинде: 

Фонд 

Жерги-
ликтүү 
бюджет 
жана 
коомчу-лук 

Демө
өр-чүлөр 

1 Курулуш иштери         

2 Материалдар         

3 Жабдуу          

4 Техниканын жана 
транспорттун ижарасы  

        

5 

  

Консультациялык жана 
техникалык кызмат 
көрсөтүүлөр (бардыгы) 

        

Алардын ичинен: 
долбоорду даярдоо жана 
дизайн 

        

Курулушту контролдоо          

Окутуу          

6 Башка чыгымдар 
(баяндоо керек) 

        

7 Чыгымдардын бардыгы         

  Пайыздык үлүш         

  Алардын ичинен 
накталай каражаттар менен  

        



Сметанын деталдуу таблицасы 9-тиркеме катары акыркы деталдуу бюджет 
түрүндө тиркелет.   

  

7. АК жана коомчулуктун салымы 

  

№ 
Жергиликтүү бюджет 

жана коомчулук тарабынан 
салымдын формасы  

Салымды 
камсыздоо 
ыкмалары  

Салымд
ын наркы  

(сом) 

Долбоордун 
жалпы 
наркынан %  

1 Акчалай (так жазыңыз)        

2 Коомчулуктун 
мүчөлөрүнүн акча 
төлөнбөгөн эмгеги менен * 
(так жазыңыз) 

      

3 Акча төлөнбөгөн менчик 
материалдар менен (так 
жазыңыз) 

      

4 

  

Менчик техниканын, 
транспорттун акча төлөнбөй 
турган иши (так жазыңыз) 

      

5 Башка түрлөрү   (так 
жазыңыз)  

      

  Наркы жана %, бардыгы       

  

8. Долбоорго мониторинг жүргүзүү жана баалоо 

  

А. Долбоордун коюлган максаттарга, милдеттерге, аткаруу графигине жана 
бөлүнгөн каражаттарга шайкеш келгендигине ынаныш үчүн долбоорго карата 
мониторинг жүргүзүү кантип жана кайсы методдор менен жүзөгө ашырыларын 
аныктоо. 

В. Долбоордун аткарылышын баалоодо колдонулуучу методдор жана көйгөйдү 
чечүүгө долбоордун жыйынтыктарынын таасиринин даражасын баалоо. 10-
тиркемедеги таблицаны толтуруңуз.  

  

9. Өнөктөштөр жана Сиздин долбоордун алкагында алардын ролу: 

  

Долбоорду ишке ашыруу боюнча негизги өнөктөштөрдү, алардын долбоорго 
тартылышын, кызматташуунун мүнөзүн баяндаңыз жана долбоорду ишке ашыруу 
боюнча негизги өнөктөштөрдү көрсөтүңүз. 

  

Өнөктөш Ролу 

    



    

    

  

10. Күтүлүүчү жыйынтыктар: 

10. 1  Долбоордун көрсөткүчтөрү 

  

№ Эмне курулат, оңдолот же сатып алынат  
Физикалык 

көрсөткүчтөрү 

1     

2     

  

10.2. Долбоорлордон пайда көрүүчү адамдар, коомчулуктун топтору  

___________________________________________________________________
_________________________________________ 

  

10.3. Түз жана кыйыр пайда көрүүчү адамдардын саны 

Түз бенефициарлар: _________адам. 

Кыйыр бенефициарлар ________ адам. 

Бенефициарлардын жалпы саны: ________ адам. 

  

10.4. Долбоордун ишинин натыйжасында айылдагы жагдайдын өзгөрүшү. 

___________________________________________________________________
________________________________ 

  

11. Долбоордун туруктуулугу: 

11.1 Долбоорду пайдалануу жана күтүү боюнча белгиленген иш-чаралар  

___________________________________________________________________
________________________________________ 

11.2. Долбоор аяктагандан кийин биринчи жылда инфратүзүмдүн объекттерин 
пайдалануу жана күтүү боюнча чыгымдар жана аларды жабуунун булактары 

  

  

  

№ 

  

Чыгымдардын 
беренелери 

  

Жалп
ы наркы  

Алардын ичинен: 

Акы 
төлө-нүүчү  

кызматта
р 

АӨ, 

Жерги
-ликтүү 
бюджет 

Башка 
булактар 

1 Пайдалануу жана 
күтүү боюнча 
персоналдын айлык 

        



акысы  

2 Учурдагы күтүү 
(материалдар, запастык 
бөлүктөр ж.б.) 

        

3 Сарпталуучу 
материалдар 

        

  Бардыгы         

  

12. Долбоорду ишке ашыруу планы 

  

     Таблицаларды толтуруңуз:  “Иштердин графиги”, 11-тиркеме 

     “Аракеттердин жалпы планы, ишти аткаруу ыкмалары жана мөөнөттөрү”, 12-
тиркеме 

  

13. Долбоордун айлана-чөйрөгө тийгизиши мүмкүн болгон таасири 

  

     Таблицаны толтуруңуз: “Экологиялык талдоо боюнча текшерүү баракчасы 
(чекбаракчасы)”, 13-тиркеме 

  

Долбоордун жетекчиси:  Аты-
жөнү___________________________                                                 Колу 
___________ Күнү “______”_____________20_____ 

  

АА башчысы: Аты-жөнү ___________________________________ 

                                                  Колу___________Күнү 
“______”_____________20____ 

  

Долбоордук сунушка тиркемелердин тизмеги 

  

1-1 - тиркемеси. Алардын жыйынтыктары менен сунушталган 
долбоор/долбоорлор артыкчылыктуу деп таанылган, өткөрүлгөн иш-чаралар 
боюнча отчет   

1-2 - тиркемеси. Артыкчылыктуу долбоорду бекитүү, жергиликтүү бюджеттен 
кошо каржылоо үлүшүн жана жергиликтүү коомчулуктун каражаттарынын салымын 
бекитүү тууралуу жергиликтүү кеңештин сессиясынын чечиминин көчүрмөсү. 

1-3 - тиркемеси. Техникалык документтер жана уруксат берүүчү  документтер 
(мис., АПТ, ИПТ, объекттин долбоору ж.б.), дефекттик акт (1-3-1 тиркемени 
караңыз) 

1-4 - тиркемеси. Деталдык смета жана долбоордун бюджети 

1-4-1 - тиркемеси. Долбоор боюнча иштердин наркын эсептөө  

cdb:97125#p1_1
cdb:97125#p1_2
cdb:97125#p1_3
cdb:97125#p1_4
cdb:97125#p1_4_1


1-4-2 - тиркемеси. Материалдардын жана жабдуулардын наркын эсептөө  

1-4-3 - тиркемеси. Техниканын жана транспорттордун наркын эсептөө  

1-4-4 - тиркемеси. Консультациялык кызматтардын наркын эсептөө  

1-4-5 - тиркемеси. Жыйынды бюджет жана каржылоо планы 

1-5 - тиркемеси. Бирдиктүү мониторинг жүргүзүү жана баалоо планы  

1-6 - тиркемеси. Иштердин графиги 

1-7 - тиркемеси. Долбоорду ишке ашыруу планы  

1-8 - тиркемеси. Экологиялык талдоо боюнча чекбаракча 

1-9 - тиркемеси. Колдоо каттары, кепилдик каттары, фотодокументтер. 

  

1-3-1- тиркеме 

Дефекттик актысы 

  

инфратүзүмдүк объектини изилдөөнүн__________________________ 

     Айыл ____________________ Айыл аймагы             ___________________ 

     Күнү  ________________________________ 

1. Комиссиянын курамы (АК жана АӨ өкүлдөрүнөн; ДТ мүчөлөрүнөн; 
коомчулуктун көз карандысыз өкүлдөрүнөн, ӨЭУ; зарылчылыкка жараша 
чакыртылган техникалык эксперт): 

№ Комиссиянын мүчөсүнүн 
аты-жөнү 

Уюм Комиссиядагы 
кызматы 

        

        

        

        

        

        

        

  

2. Изилдөөнүн максаты: Объекттин негизги конструкцияларынын жана 
элементтеринин техникалык абалын, оңдоо иштеринин көлөмүн, керектүү 
материалдардын жана жабдуулардын түрлөрүн жана сандарын комиссиялык 
түрдө аныктоо. 

  

3. Изилдөөнүн жыйынтыгы:  

№ Объектт
ин негизги 
элемент-

Техника-
лык абалы 

Керектүү 
ремонттук 
иштердин 

Ишт
ер-дин 
көлөмү  

Керектү
ү  

материа

Са
ны 

cdb:97125#p1_4_2
cdb:97125#p1_4_3
cdb:97125#p1_4_4
cdb:97125#p1_4_5
cdb:97125#p1_5
cdb:97125#p1_6
cdb:97125#p1_7
cdb:97125#p1_8
cdb:97125#p1_9


тери түрлөрү  л-дар 

  Пайдуба
л 

          

  Дубалда
р  

          

  Чатыры            

  Тышкы 
жасалга 

          

  Ички 
жасалга 

          

  Жылыту
у тутуму 

          

  Полдор           

              

Техникалык абалды баалоо : “жакшы”, “канааттандырарлык”», 
“канааттандырарлык эмес”, “авариялык абалда”  

Колдору: 

  

№ Комиссиянын мүчөсүнүн 
аты-жөнү 

Уюм  Комиссиядагы 
кызматы 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



1-4-1-тиркемеси 

  

1-таблица. ______________________________________________ долбоору 
боюнча иштердин наркын эсептөө 

  

№ 

Долбоо
рдун 
курамы 
жана иштин 
түрү  

Ч
ен 
бир-
диги 

Көл
өмү же 
саны 

Би
рдик 
баасы 

Жа
лпы 
наркы 
(сом) 

Каржылоонун/ 
салымдын 
булактары  

  Эске
ртүү  

Су
ра-
луучу 
сумма 

А
К, 
АӨ 

К
оом-
чулук 

1                   

1
.1. 

                  

  Иштерд
ин 1-блогу 
боюнча 
жыйынтык  

                

2                   

2
.1 

                  

  Иштерд
ин 2-блогу 
боюнча 
жыйынтык 

                

3                   

3
.1 

                  

  Иштерд
ин 3-блогу 
боюнча 
жыйынтык 

                

  Долбоо
р боюнча 
бардык 
иштер 
(1+2+3) 

                

  

1-4 -2- тиркеме 

  



2-таблица. ________долбоору боюнча сатып алынуучу материалдардын жана 
жабдуулардын наркын эсептөө  

  

№ 

Сатып 
алынуучу 
материалдардын 
жана 

жабдууларды
н түрлөрү 

Чен   
бир- диги 

Көл
өмү же 
саны 

Б
ир-
дик 
баа-
сы 

Ж
ал-
пы 
нар-
кы 
(сом) 

Каржылоонун/ 
салымдардын 
булактары  Эске

ртүү  Сура
луу-чу 
сумма 

А
К, 
АӨ 

К
оом-
чулук  

1 Материалдар                 

1
.1. 

                  

1
.2. 

                  

  Материалдар 
боюнча 
жыйынтык (1) 

                

2
. 

Жабдуу                 

2
.1 

                  

2
.2 

                  

  Жабдуу 
боюнча 
жыйынтык (2) 

                

  Материалдар 
жана жабдуулар 
боюнча бардыгы 
(1+2) 

                

  

1-4-3- тиркеме 

  

3-таблица. ____________долбоору боюнча техниканын жана автотранспорттун 
ижарасынын наркын эсептөө  

  

№ 

Ижарага 
алынган 
техниканын жана 
автотранспорттун 
түрлөрү, 
аткарылуучу 
иштер 

Ч
ен 
бир-
диги 

К
өлө-
мү 
же 
саны 

Б
ир-
дик 
баа-
сы 

Ж
ал-
пы 
нар-
кы 
(сом) 

Каржылоонун/ 
салымдардын 
булактары  

Эске
ртүү  Су

ра-
луучу 
сумма 

А
К, 
АӨ 

К
оом-
чулук  



                    

                    

                    

                    

  

 1-4-4- тиркеме 

  

4-таблица. __________________ долбоору боюнча консультациялык кызмат 
көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө  

  

№ 

Консультациял
ык кызматтарды 
жана чыгымдардын 
башка түрлөрүн 
баяндоо 

Убакыт 
чыгым-
дары же 
төлөө 
шарттары  

Күн-
дүк 
став-
ка 
же 
баа 

Жал-
пы 
нар-
кы 
(сом) 

Каржылоонун/ 
салымдын 
булактары  

Эскертүү  
Сура-
луучу 
сумма 

АК, 
АӨ 

Коом-
чулук  

1 Долбоордук-
сметалык 
документтерди 
даярдоо  

              

1
.1. 

                

2
. 

Айрым 
маселелер боюнча 
консультациялар 
үчүн техникалык 
эксперттин кызмат 
көрсөтүүсү  (эгерде 
долбоорду МДТ өзү 
даярдаса) 

              

3
. 

Курулушту 
көзөмөлдөө боюнча 
кызмат көрсөтүүлөр  

              

4
. 

Эгерде зарыл 
болсо окутуу 
боюнча кызмат 
көрсөтүүлөр, 
(долбоордо жаңы 
тааныш эмес 
жабдуу же 
технологиялар 
пайдаланылса) 

              

  Бардыгы  (1+2+
3+4) 

              



  Анын ичинде: 
(1) долбоорду 
даярдоо 

              

                          (2
) курулушту 
көзөмөлдөө 

              

  

1-4-5- тиркеме 

  

5-таблица. __________________________________ долбоору боюнча 
жыйынды отчет жана каржылоо планы  

  

№ 
Микродолбоор 

боюнча чыгымдардын 
беренелери  

Жалпы 
бюджет 

Каржылоонун/ 
салымдын булактары  

Каржылоо 
планы 

Сура-
луучу 
сумма 

АК, 
АӨ 

Коомчу- 
лук  

1 
транш 

2 
транш 

1
. 

Иштердин наркы (1-
таблица) 

            

2
. 

Материалдардын 
наркы (2-таблица – 1-
бөлүгү) 

            

3
. 

Жабдуулардын 
наркы  (2-таблица – 2-
бөлүгү) 

            

4
. 

Автотехниканын 
ижарасынын наркы (3-
таблица) 

            

5
. 

Консультациялык 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
жана көзөмөлдүн наркы 
(4-таблица) 

            

  Инвестициялык 
чыгымдардын жалпы 
жыйынтыгы: 

            

  Анын ичинде 
коомчулуктардын 
накталай салымы  

            

  Коомчулуктардын акы 
төлөнбөгөн эмгек 
салымы  

            

   % катышта              

  



1-5- тиркеме  

  

Долбоор боюнча биргелешкен мониторингдин жана баалоонун планы 

  

Долбоордун ишке ашырылышына биргелешкен мониторинг жүргүзүүнүн, 
прогрессин жана жыйынтыктарын баалоонун планы 

  

  

№ 

  

Долбоор 
боюнча 
мониторинг 
жана баалоо 

  

Маалымат
тын булактары  

Монитор
инг 
жүргүзүүнүн 
жана 
баалоонун 
методдору  

Мөөнөт
төр жана 
жооптуу 
адамдар  

БМжБ 
жүргүзүлгөндүгүн 
ырастоочу 
документтер, 
материалдар 

1
. 

          

2
. 

          

3
. 

          

4
. 

          

5
. 

          

6
. 

          

7
. 

          

  

1-6- тиркеме 

Иштердин графиги 

  

  

№ 

  

Иштин 
түрү 

  

Аткаруу 
мөөнөттөрү 

Иштерди аткаруунун пландалган жана иш 
жүзүндөгү мөөнөттөрү 

____ай
ы, жумасы 

___айы, 
жумасы 

______а
йы, жумасы 

______а
йы, жумасы 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

    Пландал
ган 

                                

Иш                                 



жүзүндө 

    Пландал
ган 

                                

Иш 
жүзүндө 

                                

    Пландал
ган 

                                

Иш 
жүзүндө 

                                

    Пландал
ган 

                                

Иш 
жүзүндө 

                                

  

1-7- тиркеме 

Аракеттердин жалпы планы, иштерди аткаруу ыкмалары жана мөөнөттөрү: 

  

№ Иштин түрү Иштер
ди аткаруу 
методдору 

Аткаруу 
мөөнөттөрү 

Жооп
туу 
адамдар 

Иштердин 
аткарылышына 
байкоо 
жүргүзүү 
методдору  

1 Материалдарды 
жана жабдууларды 
сатып алуу 

        

1
.1.  

Тооруктар (сатып 
алуулар) жөнүндө 
жарыялар 

        

1
.2. 

Тендердик 
комиссияны түзүү 

        

1
.3. 

Тендерди өткөрүү         

1
.4. 

Контрактка  кол 
коюу 

        

2 Курулуш иштери         

2
.1. 

        
  

3 Биргелешкен 
мониторингди 
жүргүзүү жана 
баалоо (контроль) 

      

  



3
.1. 

        
  

4 Курулушту 
көзөмөлдөө 

      
  

4
.1. 

        
  

5 Объектти кабыл 
алуу-өткөрүп берүү 

      
  

6 Аяктаган 
объектини 
пайдалануу жана 
күтүү   

      

  

  

1-8- тиркеме  

  

Экологиялык талдоо боюнча чекбаракча  

  

1. Долбоордун аталышы: _____________________________________ 

  

2. Долбоорду кыскача баяндоо (баяндоо, объекттин аймагы, жайгашкан жери, 
менчиги)_________________________________________ 

  

3. Долбоорду ишке ашырууда же пайдаланууда айлана-чөйрөнүн төмөндө 
келтирилген параметрлерине тийгизген таасири. 

  

Айлана-чөйрөнүн 
компоненти 

Курулуш 
фазасы 

Пайдала
нуу фазасы 

Жеңилдетү
ү чаралары 

Жердеги айлана-чөйрө  

Жер кыртышынын эрозиясы       

Жер кыртышынын 
органикалык заттарынын 
бузулушу  

      

Суунун булганышы       

Жердин деградациясы       

Биологиялык ар 
түрдүүлүктүн азайышы  

      

Үстүртөн же тереңдеги суу 
жоготуулар  

      

Жаратылыш чөйрөсүн бузуу        

Суудагы айлана- чөйрө  



Биологиялык ар 
түрдүүлүктүн азайышы  

      

Тунманын топтолушу        

Социалдык-экономикалык чөйрө 

Адамдын ден соолугу        

Эмгекти коргоо жана 
коопсуздук техникасы  

      

Өсүмдүктөрдүн зыянкечтери 
жана оорулары  

      

Жаныбарлардын оорулары        

  

4. Айлана-чөйрөнүн жогоруда белгиленген компоненттери үчүн курулуш (К) 
фазасында, пайдалануу (П) фазасында же эки учурда тең (ПК) колдонулуучу 
жеңилдетүү чараларын баяндап бериңиз.  

  

Айлана- 
чөйрөнүн 
компоненти 

Фаза 

(К, П, 
ПК) 

Таасирди төмөндөтүү боюнча иш-чаралар 

      

      

      

  

Эскертүү:___________________________________________________________
_______________________________________________ 

  

Колдору:              

Долбоорду ишке ашырууга жооптуу:  

күнү:_______________ 

ЖӨБО техникалык консультанты:                            

күнү:_______________ 

  

3-тиркеме 

  

Регионду өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн 
долбоорду тандоонун критерийлеринин жана индикаторлорунун таблицасы 

  

     Долбоордун аталышы: 

     Долбордун жалпы наркы: 



     Айыл аймагынын/шаардын аталышы: 

     Район: 

     Облус: 

  

Критерийдин аталышы Индикаторду баяндоо Балл 

  

Бюджеттик камсыздалышы  - 300%дан жогору 5 

  - 100%дан 300%га чейин 10 

  - 100%дан аз 20 

      

Аймактык деңгээлдеги 
маанилүүлүк  

- айыл аймагынын 
деңгээлиндеги маанилүүлүк  

3 

  - райондун деңгээлиндеги 
маанилүүлүк  

5 

  - облустун деңгээлиндеги 
маанилүүлүк  

8 

  - республиканын 
деңгээлиндеги маанилүүлүк  

10 

      

Артыкчылыкты аныктоодо 
калктын тартылышы  

- социалдык мобилизациялоо 
жүргүзүлгөн эмес  

0 

  - социалдык мобилизациялоо 
жарандардын айрым топторунун 
катышуусу менен өткөрүлдү  

10 

  - социалдык мобилизациялоо 
калкты кеңири камтуу менен 
жүргүзүлдү  

20 

      

Долбоорду ишке ашыруу 
боюнча демилгелүү 
топтун  болушу  

- долбоорду ишке ашыруу 
боюнча демилгелүү топ жок  

5 

  - долбоорду ишке ашыруу 
боюнча демилгелүү топ түзүлдү  

10 

      

Техникалык 
документтердин  болушу  

    

  - техникалык документтердин 
талаптарга шайкеш келбегендиги  

0 

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук эмес 

10 



  

4-тиркеме 

  

Максаттуу каржылоо жөнүндө келишим 

  

2014-жылдын «___» ___________ 

шайкештиги  

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук шайкештиги  

20 

      

Жергиликтүү бюджеттин, эл 
аралык уюмдардын жана башка 
субъекттердин накталай 
каражаттар менен кошкон 
салымы  

- жергиликтүү бюджеттин, 
коомчулуктун, донорлордун 
салымынын жоктугу  

0 

  - долбоордун жалпы 
наркынын 50%нан азы 
жергиликтүү бюджеттин, 
коомчулуктун, донорлордун 
салымы   

5 

  - долбоордун жалпы 
наркынын 50%нан ашыгы 
жергиликтүү бюджеттин, 
коомчулуктун, донорлордун 
салымы  

10 

      

  - Долбоорду каржылоо 
жөнүндө жобонун талаптарынын 
толук аткарылышы  

10 

      

Долбоорду ишке ашырууда 
калктын эмгектик 
катышуусунун  же материалдык 
төгүмдөрүнүн болушу  

-  калктын эмгектик 
катышуусунун  же материалдык 
төгүмдөрүнүн  жоктугу  

0 

  -  калктын эмгектик 
катышуусу  же 
материалдык  төгүмдөрү жалпы 
салымдын 50%нан азын түзөт  

5 

  -   калктын эмгектик 
катышуусу  же 
материалдык  төгүмдөрү жалпы 
салымдын 50%нан көбүн түзөт  

10 

      



  

Мындан ары Фонд деп аталып,__________________ облусун/районун 
өнүктүрүү фонду Фонддун администратору ___________________атынан жана 
мындан ары “Алуучу” деп аталуу менен, _______________айыл 
аймагынын/шаардын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органы 
болуп, ______________ш., бирге алганда – Тараптар,  төмөнкүлөр жөнүндө ушул 
Макулдашууну түзүштү: 

  

1. Келишимдин предмети 

  

1.1. Фонд конкурстук тандоонун жыйынтыгы боюнча Алуучунун менчигине акча 
каражаттарды (мындан ары - Грант) акысыз негизде өткөрүп берет, ал эми Алуучу 
Грантты алууга жана ушул Келишимдин шарттарына ылайык аны максаттуу 
багытта колдонууга милдеттенет. 

1.2. Грант Долбоорду каржылоо үчүн Келишимге (мындан ары - Планга) карата 
Долбоорду ишке ашыруу планына (1-тиркеме), Алуучунун каражаттарынын жана 
Гранттын эсебинен жабылуучу чыгымдардын сметасына (2-тиркеме) (мындан ары 
- Смета) жана Долбоорду каржылоо планына (3-тиркеме) ылайык ушул келишимде 
каралган шарттарда берилет.   

1.3.  № 1-2-3  тиркемелери ушул Келишимдин ажырагыс бөлүгү болуп саналат 
жана бул тиркемелерсиз Келишим жараксыз. 

1.4. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү: 2013-жылдын _____ тартып _____ 
чейин. 

  

2. Гранттын өлчөмү жана төлөө тартиби 

  

2.1. Гранттын жалпы суммасы _________ (сумма жазуу менен) сомду түзөт. 

2.2. Акча каражаттары Алуучуга бөлүктөр (транштар) менен берилет, мында 
бардык транштардын суммасы ушул келишимдин 2.1-пунктуна ылайык Гранттын 
жалпы суммасынан ашпашы керек. Гранттын жалпы суммасынын чегиндеги 
транштар Алуучуга иштерди аткаруу актысынын, траншты пайдалануу актысынын 
негизинде Алуучунун жетекчисинин колу коюлган жазуу жүзүндөгү арыз боюнча 
берилет. Транштын суммасын алууга карата арыз Фондго факсимилдик, 
электрондук же почта байланышы аркылуу берилиши мүмкүн. 

2.3. Фонд 2.1-пунктунда көрсөтүлгөн акча каражаттарын ушул Келишимде 
көрсөтүлгөн Алуучунун казыналык эсебине накталай эмес тартипте которот. 

2.4. Грант/транш Алуучунун казыналык эсебине акча каражаттары кошулуп 
эсептелген учурдан тартып Алуучуга өткөрүп берилди деп саналат. 

2.5. Гранттын суммасын чегерүү үчүн банктар тарабынан алынуучу бардык 
комиссиялык төлөмдөрдү Тараптар өз алдынча жана өз эсебинен 
төлөшөт,  Фонддун банкында - Фонд, Алуучунун банкында- Алуучу. 

  



3. Фонддун укуктары жана милдеттери  

  

3.1. Фонд Грантты ушул Келишимде аныкталган шарттарга ылайык 
мөөнөттөрдө жана өлчөмдө берүүгө милдеттенет. 

Фонд белгиленген шарттарды бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө укуксуз.  

3.2. Фонд Алуучунун долбоорду ишке ашырууга катышуучу үчүнчү жактарды 
тандоо жоопкерчилигин тартпайт.  

3.3. Долбоордун ишке ашырылышына таасирдүү контролду камсыздоо үчүн 
Фонд Алуучудан Долбоордун ишке ашырылышы, Гранттын сарпталышы жөнүндө 
отчеттук документтерди, Долбоорду ишке ашыруу мезгилинде Грантты 
пайдаланууга тийиштүү бухгалтердик отчеттуулукту, финансылык документтерди 
алууга укуктуу. 

3.4. Фонд Алуучуга карата Долбоорду ишке ашыруунун каалаган баскычында 
Гранттын максаттуу пайдаланылышын камсыздоого багытталган, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралган таасир көрсөтүү 
чараларын колдонууга укуктуу. 

  

4. Алуучунун укуктары жана милдеттери 

  

4.1. Алуучу ушул Келишимдин негизинде, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык 
алынган каражаттардын эсебин алууга милдеттенет.   

4.2. Алуучу ушул Келишимде белгиленген форма жана мөөнөт боюнча 
Гранттын пайдаланылышы жөнүндө отчетту Фондго берүүгө милдеттенет. 

4.3. Алуучу төмөнкүлөргө милдеттенет: 

4.3.1. Гранттын Долбоордун сметасына ылайык ушул Келишимде аныкталган 
максаттарда гана пайдаланылышын камсыздоого. 

4.3.2. Планда белгиленген талаптарга ылайык жана ушул Келишимде 
белгиленген мөөнөттөрдө Долбоордун толук көлөмдө ишке ашырылышын 
камсыздоого. 

4.3.3.  Долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү жөнүндө отчетту Фондго ар 
кварталдык негизде берүүгө. Фонддун сын-пикири, Пландан, Сметадан жана 
Каржылоо планынан четтөөлөр болсо, Алуучу Фонд менен макулдашып, тиешелүү 
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү. 

4.3.4. Грантты пайда көрүү максатында пайдаланууга жол бербөө. Грант жеке 
пайданы көрүүнүн булагы катары же жеке кызыкчылыктар үчүн пайдаланылбашы 
керек. 

4.4. Алуучу Долбоорду ишке ашыруунун мүмкүн эместиги же ишке ашырууну 
улантуунун мүмкүн эместиги жөнүндө Фондго кечиктирбестен маалымдашы керек. 
Мында Алуучу Фондго 3 (үч) банк күнүнүн ичинде Гранттын пайдаланылбаган 
бөлүгүн кайтарышы жана 10 (он) жумуш күндүн ичинде ушул Келишимдин 5-
беренесине ылайык Гранттын (Гранттын бөлүгүнүн) максаттуу пайдаланылышы 
жөнүндө отчетту бериши керек.   



4.7. Алуучу Келишимдин 1.3-пунктунда белгиленген, Долбоорду ишке ашыруу 
мөөнөтү аяктагандан кийин 3 (үч) банк күнүнүн ичинде Долбоорду ишке 
ашыруунун жүрүшүндө Гранттын колдонулбаган бөлүгүн Фондго кайтарышы керек. 

  

5. Отчеттуулук жана контроль 

  

5.1. Алуучу Долбоор аяктагандан кийин 1 айдан кечиктирбестен Долбоор 
тарабынан коюлган максаттарга жетишүү боюнча Планга, Сметага жана каржылоо 
планына ылайык отчетту камтыган, Гранттын пайдаланылышы жана Долбоордун 
ишке ашырылышы жөнүндө жазуу жүзүндөгү отчетту 2 (эки) нускада Фондго берет.  

5.2. Фонд Долбоор жөнүндө фото- жана (же) видео отчетторду жана башка 
маалыматтарды толук көлөмдө же алардын каалаган бөлүктөрүн жалпыга 
маалымдоо каражаттарында жана Интернет тармактарында жарыялоого укуктуу.  

5.3. Фонд Алуучудан отчетту алып, аны карап чыгат жана анын 
ишенимдүүлүгүн жана толуктугун баалайт. Отчетту карап чыгуу процессинде Фонд 
Алуучудан Долбоордун ишке ашырылышы, анын жыйынтыктары жана Грантты 
сарптоонун максаттуу мүнөзү жөнүндө толук түшүнүк алуу үчүн керектүү болгон 
каалаган документтерди жана (же) Долбоордун ишке ашырылышы жөнүндө 
маалыматты суратууга укуктуу, ал эми Алуучу аны бериши керек. 

5.4. Фонд Долбоордун оңдолушун же толуктап иштелип чыгышын жана 
Гранттын пайдаланылышы жөнүндө отчетту талап кылууга укуктуу, ал эми Алуучу 
Фонддун бул талабын Тараптар макулдашкан мөөнөттө аткарышы керек. 

5.5. Фонд Гранттын ушул Келишимге ылайык максаттуу багытта 
сарпталгандыгы жөнүндө шек туудурбаса, отчетту бекитет жана отчеттун бир 
нускасын Алуучуга  кайтарат. 

5.7. Алуучунун ушул Келишим боюнча милдеттери Алуучунун отчету Фонд 
тарабынан бекитилген учурдан тартып аткарылган болуп саналат. 

  

6. Тараптардын жоопкерчилиги 

  

6.1. Тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ушул 
Келишим боюнча өздөрүнүн милдеттерин талаптагыдай эмес аткаргандыгына 
мүлктүк жоопкерчиликти тартышат. 

6.2. Долбоорду ишке ашыруу үчүн үчүнчү жактарды ишке тартуу Алуучуну 
ушул Келишимди талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн Фонддун алдында 
жоопкерчиликтен бошотпойт. 

6.3. Алуучу тарабынан Грантты берүүнүн негизги шарттарынын аткарылбашы, 
ошондой эле Фонд тарабынан суратылган далилдөөчү документтердин, Грантты 
максаттуу пайдалануу жөнүндө отчеттун ушул Келишимде белгиленген 
мөөнөттөрдө берилбеши же аталган отчетторго анык эмес жана 
фальсификацияланган маалыматтардын киргизилиши Алуучунун Грантты 
максаттуу пайдалануу боюнча өзүнүн милдеттерин аткарбагандыгы катары 
каралат.     

6.4. Аткаруучу тарабынан Грантты максаттуу пайдалануу боюнча өзүнүн 
милдеттерин аткарбоо учурларында Фонд Алуучудан Гранттын бөлүгүн же толугу 



менен кайтарууну талап кылууга, ошондой эле укук коргоо жана фискалдык 
органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
администрациялык жана кылмыш жоопкерчилигин салуу жол-жобосун 
демилгелөөгө укуктуу. 

  

7.  Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу жана өзгөртүү 

  

7.1. Ушул Келишим Тараптардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кол койгон 
учурдан тартып күчүнө кирет жана Тараптардын өздөрүнүн келишимдик 
милдеттерин толук аткарганга чейин колдонулат. 

7.2. Келишим Тараптардын макулдугу боюнча же Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарында каралган тартипте жана негиздер боюнча 
Тараптардын биринин талабы менен соттун чечими аркылуу бузулушу мүмкүн.  

7.3. Ушул Келишим боюнча алынган милдеттенмелерди аткаруудан бир 
тараптуу баш тартууга жол берилбейт, Фонд тарабынан социалдык маанилүү 
долбоор боюнча күтүлүүчү жыйынтыктарды алуунун мүмкүнсүздүгү, Гранттын 
максатсыз пайдаланылышы аныкталганда Фонд тарабынан ишке ашырылып 
жаткан бир тараптуу баш тартуудан жана Ушул Келишимде каралган башка 
учурлардан тышкары. 

7.4. Ушул Келишимге карата каалаган өзгөртүүлөр жана толуктоолор, кошумча 
макулдашуулар, эгерде алар жазуу жүзүндө түзүлгөн жана Тараптардын буга 
ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тарабынан кол коюлган шарттарда жарактуу болуп 
эсептелет. 

  

8. Талаштарды чечүү 

  

8.1. Ушул Келишим боюнча талаштар пайда болгон учурларда Тараптар 
аларды сүйлөшүү жолу менен чечүү чараларын көрүшөт.  

8.2. Талаштарды жана пикир келишпестиктерди сүйлөшүүлөр жолу менен 
чечүү мүмкүн болбогон учурларда талаш маселе колдонуудагы мыйзамдарга 
ылайык каралат. 

  

9. Корутунду жоболор 

  

9.1. Тараптар ушул Келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруудан толугу 
менен же жарым-жартылай бошотулушат, эгерде бул аткарбагандык Тараптар күн 
мурунтан биле албаган, акылга сыярлык чаралар менен алдын алууга мүмкүн 
болбогон, өзгөчө мүнөздөгү окуялардын кесепетинен ушул Келишимди түзгөндөн 
кийин пайда болгон жеңилгис күчтөгү жагдайлардын натыйжасы болуп саналса.  

9.2. Бардык кабарлоолор жана билдирүүлөр жазуу жүзүндө жөнөтүлүшү зарыл. 
Кабарлоолор жана билдирүүлөр заказдык кат менен же Тараптардын тиешелүү 
өкүлдөрүнө кол коюу менен өткөрүп берилсе, талаптагыдай аткарылган болуп 
саналат. Маалыматтар жана документтер менен оперативдүү түрдө алмашуу үчүн 
Тараптар телефонду, факсты, электрондук почтаны колдоно алышат, мында 



документти факс, электрондук почта аркылуу жөнөтүү учурунан тартып 2 (эки) 
күндөн кечиктирбестен, ушул пунктта белгиленген тартипте документтин түп 
нускасын милдеттүү түрдө жөнөтүү зарыл.  

9.3. Ушул Келишим Тараптардын ар бири үчүн бирден, бирдей юридикалык 
күчкө ээ болгон эки нускада түзүлдү. 

  

10. Келишимге тиркемелер 

1-тиркеме – Долбоорду ишке ашыруу планы  

2-тиркеме  – Долбоордун сметасы 

3-тиркеме – Долбоорду каржылоо планы 

11. Тараптардын реквизиттери жана колдору 

  

Фонд:       Алуучу: 

  

Кыскартуулардын тизмеси: 

  

МДТ                                            - микродолбоор тобу                                              

ДТ                                               - демилгелөөчү топ 

АПТ                                             - архитектуралык-пландоо тапшырмасы  

ИПТ                                            - инженердик-пландоо тапшырмасы  

ДСД                                            - долбоордук – сметалык документация  

КТЧКБ     - курчап   турган    чөйрөнү    коргоо башкармалыгы  

АӨ                                               - айыл өкмөтү 

АК                                               - айыл кеңеши 

СЭК                                            - санитардык – эпидемиологиялык кызматы  

ӨЭУ                                            - өкмөттүк эмес уюмдар 

  

Мамкурулуш - Кыргыз    Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 
курулуш  


