
1.6.  Кызыкдар тарапты тартуу менен чечимдерди кабыл алуунун жана
тиешелүү оңдоолорду киргизүүнүн колдонуудагы механизмдеринин 

болушу
№ Кызыктар тараптар максаты Ишмердүүлүгү
1 Жетекчилик Мектептин рейтингин көтөрүү. 

Олимпиада, ЖРТ, маданий иш-
чаралар, спорттук оюндар 
мелдештер

Чогулуш өтүү.
Ар кандай 
конкурстарга 
шарт түзүп 
берүү. 
Жүгүртмөлөрүн 
түзүү. 
Предметтик 
мугалимдерге 
шарт түзүү.

Мугалимдер Окуучуларды активдештирүү, 
кызыктыруу, предметинен 
жетишкендиктерди камсыз 
кылуу.
Заманбап иш-чаралар менен 
окуучулардын 
жетишкендиктерине жетишүү

Окуучулар Сабакка активдүү катышуу, 
Сабакты себепсиз калтырбоо, ар
кандай маданий жана спорттук 
иштерде жеңишти багындыруу.

Ата-энелер Окуучунун билимин 
жогорулатыш үчүн мектеп 
менен тыгыз байланышта 
болуу, окуучунун шыгыны, 
жөндөмүнө жараша ар кандай 
иш-чараларга катыштыруу. 
Балдарын себепсиз сабактан 
калтыртпоо, кечиктирбөө, 
сабакка даярдыгын көзөмөлдөө.

Камкорчу кеңеш Мектептин материалдык жактан
көйгөйүн чечүүгө  иш-
аркеттерди жасоо. 
Окуучулардын окуу 
багытындагы жетишпеген 
базасын түзүүнү колго алуу

Жергиликтүү бийлик 
органдары





Ата-энелер комитетинин курамы.

№ Аты-жөнү Жашаган дареги телефону

1 Төрөбекова Саадат Мырзалиев Т-89 0704011773

2 Алымкулова Рахат Тобок-47/1 0706073832

3 Жолдошова Гүлназина Алымбабаев Ж-8 0707812705

      Уюштуруучу:  Ж.Эгембердиева



№4 Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинде            2022-
2023-окуу жылынын 1-чейрегиндеги ата-энелер комитетинин  иштери боюнча

маалымат.

Сентябрь айында жалпы ата-энелер чогулушу өтүлүп, төмөнкүлөр ата-энелер 
комитети болуп шайланышты. Ата-энелер комитетинин төрайымы Төрөбекова Саадат, 
мүчөлөрү Жолдошова Гүлназина,  Алымбекова Рахат. Ата-энелер комитетинин жылдык иш
планы түзүлүп, бекиттирилди. Иш пландын негизинде иштер аткарылып жатат. Октябрь 
айында  Алымбекова Рахат 9-б класстын сабагына катышып, окуучуларга жакшы 
кеңештерин айтты.  “Энелер мектеби” боюнча класс жетекчилерге жана апаларга семинар 
болуп өттү. Семинарда Гапыр Мадаминовдун жазган китептери боюнча айтылып, апаларга 
жакшы кеңештер берилди.  

Уюштуруучу:   Ж. Эгембердиева 

Ата-энелердин жыйналышта катышуусу



Ата-энелер менен ачык жолугушуулар (Ата-энелер жыйналышы) өткөрүлөт. Бардык атаа-
энелер кабардар болуш үчүн жолугушууга чакыруу же ватсап аркылуу жибериш керек. 
Жолугушууда ата-энелерге баалоонун тармактарын талкуулоого мүмкүнчүлүк берилет, 
дискуссияны позитивдүү багытта алып барыш керек. Талкуу бүткөндөн кийин ата-энелер 
мектептин күчтүү  жана алсыз жактары жөнүндө өзүлөрүнүн идеясын айтып жана 
сунуштарын бериши мүмкүн.   Ата-энелерден анонимдүү  суроо ыкмасын колдонсо 
болот.Маанилүү суроолор боюнча өзүңүздүнт  оюнузду баяндаңыз деген кат жиберсе 
болот. Бул ата-энелер менен ачык-айкын болууга шарт түзөт.

Мектепте окутууну жана тарбиялоону жакшыртуу планын кантип түзүү керек

                             Процесстин катышуучулары

Өзүн-өзү баалоо жана максатты коюу учурунда мектеп коомчулугунун мүчөлөрү окутууну 
жана тарбиялоону жакшыртуу процессине катышышат. Жетишкент жыйынтыктар жонүндө
маалыматка эркин кирүүгө мүмкүндүктү  камсызж кылуу үчүн ар түрдүү  корсөтмөлүү 
формаларды колдонуут зарыл:

 Жарыялоо тактасы
 Мектеп дубал гезити.

Мектептин коомчулугуна кызыкдар тараптар:
 Мугалимдер
 Жетекчилер
 Окуучулар
 Ата-энелер
 Көзөмөлчү кеңеш
 Коомчулуктун өкүлдөрү, медициналык жана социалдык кызматты сунуштаган 

юридикалык же физикалык адамдар

   





2.2.Жалпы билим берүүчү уюмдардын окуучуларынын ата-энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) 
менен алардын укуктары менен милдеттерин түшүндүрүү, үй-бүлөдө баланы тарбиялоо, 
ошондой эле жалпы билим берүүчү уюмдарды башкаруу процессине тартуу боюнча 
иштерди жүргүзүү болуп эсептелет. 

3. Жалпы мектептик ата-энелер комитетинин функциялары. 

3.1. Окуу-тарбиялык процессти уюштуруу үчүн (окуу китептерин, көрсөтмө усулдук 
куралдарды сатып алууга, аларды даярдоого, окутуу жабдуулары менен камсыз кылууга 
ж.б.) оптималдуу шарттарды камсыз кылууга көмөк көрсөтөг. 

3.2. Класстык ата-энелер комитеттердин иш-аракеттерин координациялайт. 

3.3. Окуучулардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) арасында окуучулардын ата-
энелеринин жана окуучулардын укуктары менен милдеттери жөнүндо түшүндүрүү жана 
консультативдик иштерди өткөрөт. 

3.4. Жалпы мектептик иш-чараларды өткөрүүгө көмөктөшөт, ошондой эле ата-энелер 
комитетинин билгилигине (компетенциясына) таандык жалпы мектептик ж.б. иштерди 
өткөрүү маселелери боюнча тең башкаруунун башка да органдары менен бирге өз ара иш 
алпарат. 

3.5. Жалпы билим берүү уюмун жаңы окуу жылына карата даярдоо иштерине катышат. 

3.6. Жалпы билим берүү уюмунун жетекчилиги менен бирдикте балдардын билим алууга 
болгон аракетин уюштурууну, окуучулардын тамактануvcyнyн жана медициналык жактан 
тейленүүсүнүн cапатын уюштурууну көзөмөлдөйт. 

3.7. Ата-энелердин жалпы мектептик чогулуш-жыйналыштарын өткөрүүдө жалпы билим 
берүү уюмунун жетекчилигине жардамдашат. 

3.8. Өз дарегине, ошондой эле ушул Жобо тарабынан комитеттин билгилигине таандык 
Жобо тарабынан белгиленген маселелер боюнча түшкөн кайрылууларды жалпы билим 
берүү уюмунун жетекчисинин тапшыруусу боюнча карап чыгат. 

3.9. Комитеттин билгилигине кирген маселелер боюнча жалпы билим берүү уюмунун 
чектелүү актыларын талкуулайт.

3.10.Билим берүү процесси жүзөгө ашыруунун жана санитардык-гигиеналык эрежелери 
менен нормаларын аткаруунун коопсуздук шарттарын уюштурууга катышат. 

3.11. Мектеп шарттары менен мектеп турмушунун ыңгайларын пропагандалоо маселеси 
боюнча коомдук уюмдар менен өз ара аракеттенет. 

3.12. Жашы жетелек окуучулардын арасында укук бузууларды, көзөмөлсүз жана кароосуз 
калгандардын алдын алуу маселеси боюнча жалпы билим берүү уюмдарынын 
педагогикалык жааматтары менен бирге ө з ара иш алпарат. 

4. Ата-энелер комитетгеринин укуктары.

 Ушул Жобо тарабынан белгиленген билгиликтерге ылайык ата-энелер комитети: 

4.1. Жалпы билим берүүчү уюмдун жетекчисине жана башка да жалпы билим берүүнүн 
өзүн-өзү башкаруу органдары менен анын жетекчисине тийиштүү сунуштарды киргизип, 
аларды кароонун жыйынтыктары жөнүндө алардан талап кылууга; 



4.2. Балдардын укугун коргоо маселелери боюнча билим берүү органдарына, билим берүү 
уюмдарына жана башкаларга түшүнүк алуу боюнча кайрылууга; 

4.3. Окуучулардын билим алуусун жеңилдетүү жана анын сапатын жакшыртууну камсыз 
кылуу маселелери боюнча жалпы билим берүү уюмунун жетекчисинен маалымат алып, 
анын ишин угууга, мектептик материалдык-техникалык жактан камсыз болуп, аны 
бекемдөө боюнча мектептин жетекчисин угуп, андан маалымат алууга; 

4.4.Класстык ата-энелер комитеттеринин көрсөтүүлөрү (чечимдери) боюнча окуп жаткан 
окуучулардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрүн) өзүнүн отурумдарына чакырууга; 

4.5. Жалпы билим берүү уюмунун чектелүү актыларын талкулоо иштерине катышууга; 

4.6.Үй-бүлөсүндө балдарын тарбиялоодон баш тарткан ата-энелерге (мыйзамдуу 
өкүлдөргө) коомдук жаза берүүгө;

4.7.Комитетте жигердүү иштеп, жалпы мектептик иш-чараларды өткөрүүдө көмөк 
көрсөткөн окуучулардын ата-энелерин (мыйзамдуу өкүлдөрдө) сыйлоого; 

4.8. Өзүнүн функцияларын аткаруу үчүн комитеттин мүчөлөрүнүн жетекчилиги астында 
туруктуу же убактылуу комиссияларды уюштурууга; 

4.9. Ата-энелердин класстык комитеттери, коммтеттин туруктуу же убактылуу 
комиссиялары жөнүндө чектелүү актыларды иштеп чыгууну уюштуруу; 

4.10.Комитеттин билгилигине тийиштүү маселелер боюнча педагогикалык кеңештин же 
башка өзүн-өзү башкаруу органдардын айрым отурумдарына комитеттин төрагасы 
катышууга; 

4.11.Жалпы билим берүү уюмунун жетекчилиги менен окуучулардын ата-энелеринин 
(мыйзамдуу өкүлдөрдүн) ортосунда балдарды үй-бүлөлүк жана коомдук тарбиялоо 
окуучулардын кызыкчылыгын коргоо сыяктуу бирин-бири өз ара түщүнүү сыяктуу 
маселесин жөнгө cалуу; 

4.12.Күчүндө турган ченемдик-укук актыларына ылайык чечимдерди кабыл алууга; 

4.13.Ата-энелер комитетинин ишине катышпаган жана жоопкерчилиги төмөн же 
шалаакылыкка жол берген комитеттин айрым мүчөлөрүн кайра чакыртып алуу 
конференцияга сунуш кылууга укуктуу болуп эсептелет. 

5. Ишти уюштуруу.

5.1.Комитеттин курамына окуучулардын ата-энелеринин (мыйзамдуу өкүлдөрдүн) 
өкүлдөрү ар бир класстан бирден киши кирет (ал эми жалпы билим берүүчү уюмдун 
класстарынын санына жараша параллель класстардын ар биринен бирден өкүл кирип, ар 
бир класстан 2ден өкүл болушу мүмкүн). Комитеттинн өкүлдөрү окуу жылынын 
башталышында (15-сентябрга чейин) жыл сайын ата-энелердин класстык чогулушунда 
шайланышат. 

5.2.Комитеттин сандык курамьт ата-энелердин конференциясында аныкталат. 

5.3.Комитет өзүнүн курамынан төрага шайлайт (алардын сандык курамына жараша 
төраганын орун басарлары жана катчы шайланат).

5.4.Комитет мектептин директору менең макулдашылган план жана тартип боюнча иштейт.



5.5. Өзүнүн иши жөнүндө комитет бир жылда 2ден кем эмес ата-энелердин жалпы 
чогулушунда тактама (отчёт)берет. Чогулушта чечим жөнөкөй көпчүлүк добуш менен 
кабыл алынат. 

5.6. Комитет өзүнүн чечимин отурумда анын мүчөлөрүнүн жарымы катышканда гана кабыл
алат. 

5.7. Өзүнү билгилигине иштиктүү маселелер боюнча комитеттин катталуусу менен билим 
берүү уюмунун атынын жүргүзүлүп, ал документтерге билим берүү уюмунун жетекчиси 
менен комитеттин төрагасы кол коюшат. 

6. Иш кагаздарын жүргүзүү 

6.1. Комитет өзүнүн өткөргөн конференцияларынын отурумдары менен жалпы мектептик 
ата-энелер чогулуштарынын протоколдорун, токтомдорун жүргүзөт. 

6.2. Ата-энелер комитетинин иш планы, тактама-отчёттору менен протоколдору жалпы 
билим берүү мекемесинин кеңсесинде сакталат. 

6.3. Комитеттеги иш кагаздарын алпаруу жоопкерчилиги комитеттин төрагасына же 
катчыга жүктөлөт.

         

         





№4  Иманберди уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
өндүрүштүк  чогулушунун

 
ПРОТОКОЛУ  №3

                                                                                                                  22- сентябрь   2022-жыл
                                    Казарман  айылы          

                                                                                                                Чогулушка катышты:  75  

Күн тартибиндеги каралуучу маселелер:

1. Ага Хан Фондусунан алынган каражаттар боюнча маалымат берүү. 
2. №4  Иманберди уулу Иса  атындагы жалпы билим берүүчү  орто мектебинин

камкорчу кеңешинин мүчөлөрүн  кайра шайлоо жана төрайымдыкка төрайымды  сунуштоо.

Угулду:  Күн тартибиндеги маселе боюнча чогулуш башчысы №4  Иманберди уулу Иса 
атындагы жалпы билим беүүчү орто мектебинин  директору Шайыкова Гүлзада Асановна 
билдирүү жасады.
     Кыргыз Республикасында мектептерди жакшыртуу үчүн коомчулукту иш чараларга 
тартуу” долбооруна катышып, мектепте камкорчулар кеңеши түзүлүп, Ага Хан Фондусу 
тарабынан каржыланган долбоорго катышып, 3 жыл семинар тренингдерге катышып 2020-
жылдын сентябрь айынан баштап долбоор ишке ашып, мектептердин жазган 
долбоорлоруна жараша актовый залдын ичин жасалгаладык. 
     Гранттык каражат Ага Хан Фондусу тарабынан “Тогуз-Торо райондук Камкорчулук  
Кеңештеринин Ассоциациясы” коомдук бирикмесине бөлүнүп берилди  “Тогуз-Торо 
райондук Камкорчулук  Кеңештеринин Ассоциациясы” коомдук бирикмеси сатып 
алууларды долбоордук сунуштамага ылайык берилген техникалык спецификацияга ылайык
сатып алууларды жүргүздү. “Тогуз-Торо райондук Камкорчулук  Кеңештеринин 
Ассоциациясы”  мектептер ортосунда материалдык- техникалык баалуулуктарды кабыл 
алуу жана өткөрүүнү жүргүздү. Долбоордон мектептин актовый залына ноутбук 
музыкальный ,күзгү, труба нержавейка, жалюзи, көшөгө тигилди,
дистанттык микрафон, аппарат менен ямаха комплект, килем , люстра менен жабдылды. 
Долбоордон мектеп ичиндеги актовый залдын жасалгасы жана музыкалык аппараттарды 
толуктоо үчүн жазалды. Музыкалык аппараттарды толуктоо менен окуучулардын 
чыгармачылык шыгын арттыруу жана ырдоо таланты заманбап үн кошуучу аппарат менен 
камсыз кылынды. Күзгү, килем салып трубаларды орнотуу менен окуучулардын бийге 
болгон кызыгуусун артылып, бий залы түзүлүп берилди. Мектептин астында ийримдер 
ачылган  класстан тышкаркы иштерде,  маданий  массалык тарбиялык иш чараларды 
өтүүдө мугалимдерге жана окуучуларга шарт түзүлүп берилди. Ушул 2021-2022-окуу 
жылында биз жаңы курамын шайлап алышыбыз керек. Менин жеке оюм Кадырберди кызы 
Жазгүл көрсөтмөкмүн.

Жарыш сөз: Борболдоева Анара -мектепке мындай нерселердин келиши жакшы. 
Окуучулар үйдөн сотка менен окубай мектептен даярданганга шарт түзүлгөнү ата-энелерди
кубандырып жатат. Бул долбоорго катышуу үчүн көптөгөн иш аракеттерди кылдыңыздар, 
чогулуштар, окуулар өткөрүлүп жатты, окуткан координаторлорго, Ага Хан Фондусунун 
жетекчилерине ата-энелердин атынан ыраазычылык билдиребиз.











1.4 “PISA-2025”  иш-чарасына 
алдын ала даярдык көрүү
Предметтик мугалимдер 
менен иштешүү

Жыл ичи Жетекчилик
Предметтик 
мугалимдер

Пиза-2025 иш-чарасына 
окуучулар активдүү жана 
жогорку билим сапаты менен 
катыша алышат.

1.5 Стеам билим берүү иш-
чарасына активдүү 
катышуу

Жыл ичи Окуу бөлүмүнүн 
башчысы
Так илимдер 
багытындагы 
предметтик мугалимдер

Стеам иш-чарасына активдүү 
катышат. 
Мугалимдер технология 
жаатындагы билимди колдонуу 
менен окуу процессин түзүүнү 
колго алышат

1. Билим берүү уюмдарынын педагогикалык кадрлар менен камсыздалышы
2.1 2022-2023-окуу 

жылына карата 
жетишпеген 
мугалимдер менен 
камсыздоо

Башталгыч орус класстын 
мугалими менен толуктоо

2022-2023-окуу 
жылы

директор Мугалимдер менен толук 
камсыз болушат

2.2 Кесиптик билим 
өркүндөтүү 
курстарына жиберүү

2022-2023-окуу жылында 
80% мугалимдерди 
кесиптик билим өркүндөтүү
курстарына жиберүү

2022-жыл декабрга 
чейин
2023-жыл декабрга 
чейин

Райббб жана жеке 
каражат

Мугалимдер кесиптик билим 
өркүндөтүү курстарына 
барышат, заманбап 
ишкердүүлүккө ээ болушат

2.3 Мугалимдердин 
маалыматтык-
коммуникациялык 
технологиялар жаатындагы 
маалымат алуу  процессин 
уюштуруу

Жыл ичи Ар бир предметтик 
мугалимдер

Мугалимдер маалыматтык-
коммуникациялык 
технологиялар жаатындагы 
маалымат алышат

2. Укук бузуулардын алдын алуу жана ата-энелер менен иштөө
3.1 Ж.О.ИИ, БИК менен 

биргелешкен иш алып
баруу

Окуучулардын  
коопсуздугун жана тартип 
маселесин алдын алуу 

Жыл ичи Уюштуруучу
Класс жетекчилер

Мектептин окуучуларынын 
кылмыштуулуктан жана 
коопсуздуктан алдын алынат



3.2 “Кылмышка каршыбыз”  
8-11-класстар арасында 
тегерек стол

февраль Уюштуруучу
Класс жетекчилер

Окуучулардын кылмышты 
болтурбоонун 
алдын алышат

3.3 “Зордук-зомбулукка 
каршыбыз”-семинар

март Соц.педагог
Класс жетекчилер

Окуучулардын араасында 
зордук-зомбулукту болтурбоо 
максатында иш-чаралар ишке 
ашат

3. Жалпы билим берүү уюмдарынын аккредитациялоо

4.1 Аккредитациялоо 
жыйынтыгы

Сайтка мектептин 
ишмердүүлүгүн  киргизүү.
Минюст жана райондук 
налог менен такташуу
Мектептин иш-кагаздарын 
тактоо

Жыл ичи. Ноябрь Жетекчилик
Тиешелүү мугалимдер

Мектеп аккредитациядан өтөт
Документтери такталат.

4.2 Сайтка мектептин 
ишмердүүлүгүн ай сайын 
киргизип туруу

Ай сайын Шайыкова
Назаралиева
Бейшеева

Мектептин маалыматтары 
такталат жана ар бир 
чейректеги иш чаралар 
киргизилип , кийинки 
аккредитацияга даяр болот.

4. Мектеп  лигасына катышуу
5.1 Спорттун түрлөрү 

боюнча 
жетишкендиктер

Мектеп лигасы
Шахмат
Волейбол
Футбол

Жыл ичи Дене тарбия боюнча 
класстан тышкаркы 
жетекчи Буйлашов
Дене тарбия мугалими 
Акматов

Окуучулар спорттун түрлөрүнө 
активдүү катышат
Мектептин алдыңкы орунга 
жетишин камсыз кылат

5,2 Райондо болуп жаткан ар 
кандай спорттук 
мелдештерге окуучуларды 
катыштыруу

Жыл ичи Дене тарбия боюнча 
класстан тышкаркы 
жетекчи Буйлашов
Дене тарбия мугалими 
Акматов

Окуучулар спорттун түрлөрүнө 
активдүү катышат
Мектептин алдыңкы орунга 
жетишин камсыз кылат

5. “Санариптик Кыргызстан” концепциясын ишке ашыруу
6.1 Мектепти ИСИО , ЭЗШ, жана мектеп Жыл ичи Жетекчилик: Базага мектептин так 



санариптештирүү сайты менен иштөө, 
материалдарды толуктап 
киргизүү

Шайыкова, 
назаралиева, 
Эгембердиева, 
Абдыразакова,
 информатик мугалим 
Бейшеева

маалыматтары киргизилет.

“Акылдуу мектеп” 
долбоорунун алкагында иш 
алып баруу

Жыл ичи Шайыкова 
Назаралиева

Мектеп окуучуларынын билим 
алуусун жакшыртууга жана 
окуу процессинде заманбап 
техникаларды  колдонууга 
багытталат.

6. ЖРТге катышуу боюнча
7.1 Сапаттык 

көрсөткүчтөр, 
Алтын сертификат 

11-класстын окуучуларын 
математика, кыргыз тил 
сабактарынан жана 
кошумча сабактардан 
даярдатуу 
ЖРТ, олимпиадага даярдоо

Жыл  ичи Педметтик мугалимдер ЖРТдө жогорку балл алууга 
аракеттенишет
Мектепте билим сапаты 
жогорулайт

7. Алдынкы тажрыйбаларды жайылтуу
8.1 -райондук 

-облустук 
-республикалык 
дэңгелде

Мектепте өтүлүп жаткан 
ачык, үлгүлүү сабактарды 
өткөн мугалимдердин жана 
семинарда өтулгөн  
тажрыйбаалуу сабактардан 
гезит-журналга жайылтуу

2022-2023-окуу 
жылы

Усулдук бирикменин 
башчысы Назаралиева
Бирикме жетекчилери 
Сатиева, Абдыразакова,
Эдилбек кызы Ж

Мугалимдердин ишмердүүлүгү 
жайылтылат жана стимул 
берилет

8.2 “Устат мугалимдерден бир 
сабак” райондук деңгээлде 
семинар

2023-жыл  апрель Устат деңгээлиндеги 
мугалимдер Ибраева, 
Шайнаева, Качыкеева, 
Жумагулова, 
Эсенгулова,

Окуучуларда билим алуу 
маданияты калыптанат



Жунусова Абдылдаева,
Абдыракманова
Жигердүү окуучулар

8. “Манас таануу” интеллектулдык таймашынын таймашы боюнча
9.1 -райондук 

-облустук 
-республикалык 
дэңгелде

“ Манас таануу” 
интеллектуалдык 
таймашына жыл ичи 
даярдык көрүү

2022-2023-окуу 
жылы

Манас таануу 
ийриминин жетекчиси 
Г.Шайнаева

Окуучулар  Манас эпосуна 
болгон кызыгуусу күчөйт жаана
таймашта жеңишке жетишүүгө 
умтулушат. 

9. Китеп менен камсыз болушу 
10.1 Предметтик китептер 

жана көркөм адабий 
китептер менен 
камсыз болушу  
10 % менен

Жетишпеген китептер 
менен камсыз кылуу
10%

2022-2023-окуу 
жыл ичи

Китепканачы 
Сабыралиева

Окуучулардын окуу 
ишмердүүлүгүн көтөрүү 
максатында  окуу китептери 
толукталат.

10.2 1-5-класстардын 
окуучулары үчүн “Китеп -
биздин дүйнө” аттуу 
фестиваль,  үч тилде мини -
спектаклдерди көрсөтүү

Январь 
2023-жыл

Китепканачы 
Сабыралиева
1-5-класстын класс 
жетекчилери

Окуучулардын көпчүлүгү 
спектаклдерге чоң каалоо менен
келишет.
2. окуучулар ар түрдү 
көндүмджөрдүн комплексине ээ
болушат. Сүйлөө кебин 
калыптандырышат

10. КРнын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан сунушталган сынактар
11.1 “Жаш жаратман” 

сынагына                   
7-18жаштагы 
окуучуларды 
катыштыру

Окуучулардын табышкер 
болууга тартуу

2022-жыл 
17-ноябрь

Уюштуруучу 
Ж.Эгембердиева 
Класс жетекчилер,
Мааметказиева, 
Абдразакова, Асейин к.

Окуучулардын өздөрү жасаган 
эмгегин демонстрациялашат

11.2 “Ар бир үйгө 
тынчтык” веб-
плакаттардын сынагы 

Ааламда тынчтык 
сакталышына ар бир 
баланын салымын кошуу

2022-жыл 
17-ноябрь

Уюштуруучу 
Ж.Эгембердиева 
Класс жетекчилер 

Тынчтык үчүн салым кошорун 
билишет, сүрөткө шыктуу 
окуучулардын ишин жайылтуу



Билим берүү уюмунун көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө 
типтүү жобо

I. Жалпы жоболор
1. Бул типтүү жобо Кыргыз Республикасынын билим берүү уюмдарында жана билим
берүү системасында  иштеген  башка  уюмдарда (мындан ары –  билим берүү уюму)
көзөмөлчүлүк кеңешин түзүү жана анын ишин уюштуруунун тартибин аныктайт.
Бул  жобо  мамлекеттик  жана  муниципалдык  билим  берүү  уюмдарынын  алдында
түзүлгөн көзөмөлчүлүк кеңештерине таасир этет.
2. Билим берүү уюмунун алдындагы көзөмөлчүлүк кеңеши (мындан ары – Кеңеш) -
юридикалык  жак  статусуна  ээ  болбогон,  мамлекеттик  эмес,  өкмөттүк  эмес,
коммерциялык эмес, мекемеде мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү сапаттуу берүүнү
өнүктүрүүгө  кызыкдар  болгондордун  бардыгын  ыктыярдуу  негизде  бириктирген
коомдук уюм 



3. Билим берүү уюмдарына төмөнкүлөр кирет:
- мектепке чейинки билим берүү уюмдары;
-  жалпы  билим  берүү  уюмдары  (жалпы  билим  берүүчү  мектеп,  окуу-тарбиялык
комплекс,  автордук  окуу-тарбиялык  комплекс,  мектеп-гимназия,  мектеп-лицей,
мектеп-комплекс, атайын мектеп (жатак мектеп),  жалпы билим берүүчү санатордук
мектеп, көмөкчү мектеп, кечки мектеп (кечки жана нөөмөттүк), жалпы билим берүүчү
сырттан окуу мектеби, эксперименттик аянтчасы менен мектеп, толук эмес мектеп);
- мектептен тышкаркы билим берүү уюмдары;
- атайын билим берүү уюмдары;
- балдарга, өспүрүмдөргө жана жаштарга кошумча билим берүү уюмдары;
- башталгыч кесиптик билим берүү уюмдары  (кесиптик лицей, кесиптик орто окуу
жайы ж.б.);
- орто кесиптик билим берүү уюмдары (орто окуу жайы, колледж, техникум ж.б.);
-  жогорку  кесиптик  билим  берүү  уюмдары  (институт,  академия,  университет,
консерватория ж.б.);
- жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү уюмдары;
- кошумча кесиптик билим берүү уюмдары.
Жарандарга  билим  берүү  кызматынан  тышкары  жана  башка  мамлекеттик  кызмат
көрсөткөн уюмдарга билим берүү системасында иштеген башка уюмдар да кирет. 
4.  Мамлекеттик  жана  муниципалдык  мекемелерде  Кеңешти  түзүү  Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 16-январындагы №12-б буйругу менен
аныкталган  мекемелерди кошпогондо, милдеттүү болуп саналат.
Бир билим берүү уюмунда бир Кеңеш болот.
5.  Кеңеш  өз  ишин  Кыргы  Республикасынын  Конституциясынын,  Кыргыз
Республикасынын  “Көзөмөлчүлүк  кеңеши  жөнүндө”  мыйзамынын,  Кыргыз
Республикасынын  Жогорку  Кеңешинин  токтомдорунун,  Кыргыз  Республикасынын
Президентинин указдарынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун
жана буйруктарынын, ушул жобонуну жана башка Кыргыз Республикасынын укуктук
ченемдик актылардын негизинде жүргүзөт. 

 
II. Кеңештин максаты

6.  Кеңештин  максаты  көрсөтүлгөн  кызматтын  сапатын  жогорулатуу,  билим  берүү
уюмдарынын  ишмердүүлүгүнүн  тунуктугун  камсыздоого  көмөктөшүү  жана  билим
берүү  уюмдарындагы  бюджеттен  тышкаркы  каражаттарды  пайдалануунун
эффективдүүлүгүн жогорулатууга багытталган.

III. Кеңештин негизги маселелери

7. Кеңештин негизги маселелерине төмөнкүлөр кирет:
- билим берүү уюмунун уставдык максаттарына жана милдеттерине жетүүсүнө, анын
ишин натыйжалуу уюштуруу үчүн шарттарды түзүүгө көмөктөшүү;
-  билим  берүү  уюмуна  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  карама-каршы
келбеген каржылоонун кошумча булактарын тартуу. 

IV. Кеңештин ыйгарым укуктары, укуктары жана милдеттери

8. Кеңештин ыйгарым укуктары:
1) уюштуруучулар тарабынан социалдык чөйрөдөгү мекеменин өнүгүү стратегиясын
иштеп  чыгуу  жана  кабыл алуу,  ошондой эле  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдүн
сапатын жогорулатууга көмөктөшүү;



2)  билим  берүү  уюмун өнүктүрүүгө  гуманитардык  жардамды  (инвесторлорду,
меценаттарды)  жана  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына  карама-каршы
келбеген башка каржылоо булактарын издөөнү жана тартууну жүзөгө ашыруу;
3)  билим  берүү  уюмуна тартылган  бюджеттик  эмес  каражаттардын  чыгашалар
сметасын аткаруу сапатын кароо жана көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;
4)  билим берүү уюмунун өнүгүүсүнүн жана натыйжалуу иштешинин учурдагы жана
келечектеги милдеттерин чечүү, иштин сапатын жакшыртууга көмөктөшүү.
 9. Кеңештин укуктары:
1) билим берүү уюмунун ишин жакшыртуу жана билим берүү жаатындагы ченемдик
укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүү;
2)  билим  берүү  уюмунун  материалдык-техникалык  базасын  өнүктүрүүгө  жана
чыңдоого, билим берүү иш-чараларын өткөрүүгө көмөктөшүү;
3)  мыйзамдарга  карама-каршы  келбеген  булактардан  гуманитардык  жардамды,
финансылык жана башка материалдык каражаттарды тартуу;
4)  мамлекеттик  жана  башка  мыйзам  менен  корголуучу  жашырын  сырга  кирген
маалыматтарды кошпогондо,  билим берүү уюмунун тиешелүү кызмат адамдарынан
ишти  (анын  ичинде  бюджеттен  тышкары  финансы-чарбалык)  жүзөгө  ашырууга
байланыштуу документтерди же башка маалыматтарды суратып алуу;
5)  зарылдыгына  жараша  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  ичинен  туруктуу  жана  (же)
убактылуу комиссияларды түзүү;
6) фискалдык органдар тарабынан социалдык чөйрөдөгү мекемени текшерүүлөрдүн
натыйжалары менен таанышуу;
7)  финансы-чарбалык  иш  чөйрөсүндөгү  жана  Кыргыз  Республикасынын
мыйзамдарынын  ченемдери  бузулган  учурда  туруктуу  жана  (же)  убактылуу
комиссиянын,  жумушчу  топторунун  иштеринин  жыйынтыктары  боюнча  ыйгарым
укуктуу органга билим берүү уюмунун кызмат адамдарына, кызматкерлерине карата
тийиштүү чараларды кабыл алуу жөнүндө сунуштарды киргизүү;
8)  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  органдарга,  алардын  кызмат  адамдарына,  укук
коргоо  органдарына  зарыл  чараларды  көрүү  үчүн  табылган  бузуулар  жөнүндө
материалдарды берүү;
9) билим берүү уюмунун ишинин маселелери боюнча коомдук пикирди иликтөөгө
жана жалпылоого, алынган маалыматтарды мекеменин ишин өркүндөтүү максатында
пайдалануу;
10)  билим берүу  уюмунун  ишинин  натыйжалуулугун  жогорулатууга  байланышкан
маселелерди чечүүгө көмөктөшүү;
11)  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  берүү  маселелери  боюнча  жарандардын
сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын кароого катышуу.
 10. Кеңештин милдеттери:
1) Кеңештин ишинин жылдык планын иштеп чыгуу жана бекитүү;
2)  өз  ишин  билим  берүү  уюмунун  администрациясы,  уюмдун  уюштуруучулары,
ошондой  эле  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары,  башка  уюмдар  жана
гуманитардык жардам көрсөткөн жеке жактар менен өз ара тыгыз аракетте  жүзөгө
ашыруу;
3) билим берүү уюмунун иши жөнүндө коомчулукка маалымдоого көмөктөшүү;
4)  жалпыга  маалымдоо  каражаттары  жана  билим  берүү  чөйрөсүндөгү  ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайты аркылуу өз иши, кабыл алынган чечимдери
жана алардын аткарылышы жөнүндө коомчулукка маалымдоо;
5)  берилүүчү  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдүн  натыйжалуулугуна  талдоо
жүргүзүү жана аларды өркүндөтүү боюнча өз сунуштарын киргизүү;
6) билим берүү уюмун каржылоого Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-
каршы келбеген кошумча булактарды тартуу;



7)  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  органдардын  талабы  боюнча  өз  иши  жөнүндө
отчетторду берүү.

V. Кеңешти түзүүнүн тартиби

11. Кеңеш 15 адамдан ашык эмес санда түзүлөт.
Билим  берүү  уюмунун  Кеңешинин  сапаттык  составы  билим  берүү  чөйрөдөгү
ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  орган  же  анын  территорилдык  түзүмү  тарабынан
түзүлгөн 11 адамдан ашпаган Кеңешти тандоо жана түзүү боюнча комиссия (мындан
ары - Комиссия) тарабынан аныкталат.
Республикалык  баш  ийүүдөгү  билим  берүү  уюмдарынын  Кеңеши  Кыргыз
Республикасынын  Билим  берүу  жана  илим  министрлигинин  Комиссиясы  аркылуу,
райондук/шаардык  баш  ийүүдөгү  билим  берүү  уюмдарынын  Кеңеши
райондук/шаардык  билим  берүү  бөлүмдөрү/башкармалыктарынын  Комиссиясы
аркылуу тандалат жана түзүлөт.
12.  Комиссиянын  курамына  мамлекеттик  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу
органдарынын  өкүлдөрү,  билим  берүү  системасында  тажрыйбасы  бар  Кыргыз
Республикасынын укуктук жөндөмдүү жарандары, ишкер чөйрөлөрдүн, илимий жана
билим берүү уюмдарынын, маданий жана социалдык чөйрө мекемелеринин, өкмөттүк
эмес жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, коммерциялык жана коммерциялык эмес
уюмдардын,  студенттик  жана,  ошондой эле  гуманитардык  жардам көрсөткөн  жеке
жактар кире алышат.
13.  Кеңештин  курамына  ушул  жобонун  12-пунктундагы  мамлекеттик  жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн башка өкүлдөр кире
алышат.
14.  Кеңеш  төрага,  төраганын  орун  басары,  катчысы  жана  мүчөлөрдөн  түзүлөт.
Кеңештин мүчөлөрү бир эле убакта билим берүү уюмунун бирден ашык Кеңешинин
мүчөсү боло алышпайт. 
15. Билим берүү уюмдарынын уюштуруучусу жана жетекчилери  Кеңештин мүчөсу
боло алышпайт.
16.  Кеңештин  курамынын  ыйгарым  укуктарынын  мөөнөтү  аны  бекиткен  учурдан
тартып 3 жылды түзөт. Бир эле адам чексиз жолу Кеңештин мүчөсү болууга укуктуу.

VI. Кеңештин ишин уюштуруу
17. Кеңеш өз ишин көз карандысыздык, айкындуулук, коллегиялуулук, ак ниеттүүлүк,
мыйзамдуулук принциптеринде жүзөгө ашырат.
18.  Кеңештин  төрагасы  ачык  добуш  берүү  менен,  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  жалпы
санынын көпчүлүгүнүн добушу менен бир жылдык мөөнөткө шайланат.

Кеңештин  төрагасын  шайлоого  талапкерлер  Кеңештин  мүчөлөрү  тарабынан  же
болбосо өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлөт.
19.  Кеңештин  төрагасынын  ыйгарым укуктарынын  мөөнөтү  ал  шайланган  күндөн
тартып башталат жана жаңы төраганы шайлаган күндүн алдындагы күндө токтотулат.
20.  Кеңештин  жаңы  төрагасын  шайлоо  иштеп  жаткан  төраганын  ыйгарым
укуктарынын  мөөнөтүнүн  акыркы  айында  өткөрүлөт.  Эгерде  Кеңештин  жаңы
төрагасын шайлоо ушул беренеде белгиленген мөөнөттө өткөрүлбөй калган учурда,
Кеңештин иштеп жаткан төрагасы Кеңештин жаңы төрагасы шайланганга чейин өз
ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууну уланта берет.
21.  Төрага  болбогон  мезгилде  төраганын  милдеттерин  аткаруу  төраганын  орун
басарына жүктөлөт.
22. Кеңештин төрагасы:



1) Кеңештин ишин уюштурат,  ошондой эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз
алдынча  башкаруу  органдары  жана  башка  уюмдар  менен  өз  ара  мамилелерде
Кеңештин атынан чыгат;
2) жыйналыштарды чакырат, Кеңештин жыйналыштарында кароо үчүн киргизилүүчү
маселелерди аныктайт;
3) Кеңештин жыйналыштарында төрагалык кылат;
4) Кеңешке берилген материалдарды текшерүүнү уюштурат;
5)  Кеңештин  ишинин  натыйжаларын  жалпылоону  уюштурат  жана  анын  ишин
уюштурууну жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алат;
6) билим берүү уюмунун уюштуруучусуна, билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик
органга Кеңештин иши жөнүндө маалымдайт;
7) Кеңештин чечимдерине ылайык башка иш-милдеттерди аткарат.
23. Кеңештин төрагасы өз иш-милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган
учурда  анын  ыйгарым  укуктары  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  үчтөн  экисинен  кем
эмесинин чечими менен мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.
24. Кеңеш өз курамынан Кеңештин катчысын шайлайт.
Катчынын ишин техникалык жактан колдоо үчүн Кеңештин чечими боюнча адамдар
келишимдик негизде тартылышы мүмкүн..
25. Кеңештин катчысы:
1) Кеңештин жыйналыштарын даярдоону камсыз кылат;
2)  Кеңештин  мүчөлөрүнө  жыйналышты  өткөрүүнүн  датасы,  убактысы  жана  орду
жөнүндө кабар берет, Кеңештин жыйналышынын протоколун жүргүзөт;
3)  Кеңештеги  иш  кагаздарын  уюштурат  жана  жүргүзөт,  ошондой  эле  анын
чечимдеринин аткарылыш мөөнөттөрүн көзөмөлдөйт;
4)  Кеңештин  жана  анын  төрагасынын  тапшырмаларына  ылайык  башка  иш-
милдеттерди аткарат. 
26. Кеңештин биринчи жыйналышын Кеңештин жашы боюнча улуу мүчөсү ачат.
Кеңештин  биринчи  жыйналышында  ачык добуш берүү  менен  Кеңештин  төрагасы,
төраганын орун басары жана катчысы шайланат.
27. Кеңештин жыйналышында Кеңештин ар бир мүчөсү бир добушка ээ.
Кеңештин жыйналышы ага Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экиден кем
эмеси катышканда ченемдүү укук болот.  Кеңештин жыйналышы ачык,  кварталына
бир  жолудан  кем  эмес  өткөрүлөт.  Кеңештин  жыйналыштарын  өткөрүүнүн
мезгилдүүлүгү Кеңештин жылдык иш планы менен аныкталат.
28. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:
-  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  жалпы  санынын  үчтөн  биринен  кем  эмесинин  талабы
боюнча  Кеңештин  мүчөлөрү  кезексиз  жыйналыш  чакыруу  жөнүндө  сунуш
киргизүүгө;
-  билим  берүү  уюмунда  өткөрүлүүчү  чогулуштарга  жана  жыйналыштарга
байкоочулардын статусунда катышууга;
-  Кеңеш  тарабынан  түзүлгөн  комиссиялардын,  жумушчу  топтордун  иштерине
катышууга;

- Кеңештин төрагасынын, анын орун басарынын жана башка мүчөлөрүнүн ыйгарым
укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотууну демилгелөөгө.

29. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:
-  Кеңештин  мүчөлөрү  анын  жыйналыштарына  жеке  өздөрү  катышат.  Кеңештин
жыйналышына  катышуу  мүмкүнчүлүгү  болбогон  учурда,  Кеңештин  мүчөсү  күн
тартибине  киргизилген  маселе  боюнча  өзүнүн  пикирин  жазуу  жүзүндө  жөнөтүүгө
укуктуу. Көрсөтүлгөн пикир Кеңештин жыйналышында каралууга жатат жана добуш
берүүдө эске алынат;
- Кеңештин мүчөсүнүн жүрүм-турум этикасын сактоого;
- Кеңештин чечимдерин аткарууга;



-  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  алуучу  жарандардын  кызыкчылыктарында
аракеттенүүгө тийиш. 
30. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын токтотулат:
- ал шайланган мөөнөт аяктаганда;
- ал өз каалоосу боюнча ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө арыз бергенде;
- Кыргыз  Республикасынын  чегинен  тышкары  туруктуу  жашоочу  жерине  чыгып
кеткенде;
- ага карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргенде;
- аны сот тартибинде аракетке жөндөмсүз, ошондой эле дайынсыз жоголду же өлдү
деп тааныганда;
- Кеңештин мүчөсүнүн билим берүү уюмуна же Кеңештин беделине зыян келтирген
жүрүм-турум этикасын бузганда;
- медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы боюнча өз милдеттерин
жүзөгө ашырууга мүмкүн болбогондо;
- жүйөлүү  себептерсиз  Кеңештин  жыйналыштарына  катары  менен  беш  жолу
келбегенде. 
31.  Кеңештин  чечими  боюнча  анын  жыйналышына  мамлекеттик  органдардын,
жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарынын,  жалпыга  маалымдоо
каражаттарынын, илимий, кесиптик бирликтердин жана башка уюмдардын өкүлдөрү,
ошондой  эле  билим  берүү  уюмунун иши  жаатында  адистешкен  эксперттер  жана
башка консультанттар чакырылышы мүмкүн.
31. Кеңештин жыйналышы ачык өткөрүлөт, аларга  билим берүү уюмунун өкүлдөрү,
жарандар,  жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү
катыша алышат.
32. Кеңештин чечими Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу
менен  кабыл  алынат  жана  протокол  менен  жол-жоболонот,  ага  жыйналыштын
төрагасынын жана катчысынын колдору коюлат.
Кеңештин мүчөсүнүн өзгөчө пикири жазуу жүзүндө жол-жоболонот жана Кеңештин
чечимине тиркелет.
33. Кеңештин чечими боюнча тигил же бул маселелер электрондук почта боюнча же
Кеңештин расмий веб-сайтын колдонуу жолу менен добуш берүүгө коюлушу мүмкүн.
Электрондук  почта  боюнча  же  Кеңештин  расмий  веб-сайтын  колдонуу  аркылуу
добуш  берүү  жол-жобосу,  ошондой  эле  ушундай  ыкмалар  менен  кабыл  алынган
чечимдерди протоколдук жол-жоболоо Кеңештин уставында аныкталат.
34.  Эгерде  алар  Кеңеш  тарабынан  кабыл  алынбаса  же  бекитилбесе  же  болбосо
белгиленген тартипте алар менен макулдашылбаса, Кеңештин мүчөсү документтерди,
чечимдерди,  сунуштамаларды  же  башка  маалыматтарды  Кеңештин  атынан
жарыялоого, мамлекеттик органга же башка адамдарга берүүгө укуксуз.
35. Кеңештин  иши  жөнүндө  маалыматтар  Кеңештин  расмий  веб-сайтына
жайгаштырылышы мүмкүн, веб-сайт болбогондо жалпыга маалымдоо каражаттарына
жарыяланууга тийиш.

VII. Корутунду жоболор
36. Кеңеш билим берүу уюму кайра уюштурулган учурда өз ишин токтотот.
Кайра  уюштурууда  (кошулуу,  бөлүнүү,  биригүү,  бөлүп чыгаруу)  бир  билим берүү
уюмунда бир Кеңеш иштейт.
37. Кеңештин ишин токтотуу анын чечиминин негизинде жүргүзүлөт. Кеңештин иши
токтотулган учурда, чогултулган каражаттарды башкаруу боюнча Кеңештин ыйгарым
укуктары  Кеңештин  жаңы  курамы  дайындалганга  чейин  билим  берүү  уюмунун
жетекчисине өткөрүлүп берилет.
36. Ушул жобону колдонуудан келип чыккан талаш-тартыштар белгиленген тартипте
каралат.



37. Ушул жобонун талаптарын бузгандыгы үчүн күнөөлүү адамдар мыйзам чегинде
жооп беришет.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2014-жылдын 30-майы № 81

Көзөмөлчүлүк кеңеши жөнүндө



(КР 2020-жылдын 1-августундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

Ушул Мыйзам жарандарга мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү берүүчү мамлекеттик
жана муниципалдык мекемелердин көзөмөлчүлүк кеңешин түзүүнүн жана анын ишинин
максаттарын, принциптерин, укуктук жана уюштуруучулук негиздерин белгилейт.

(КР 2020-жылдын 1-августундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-глава. Жалпы жоболор

1-берене. Ушул Мыйзамда пайдаланылуучу түшүнүктөр

Көзөмөлчүлүк  кеңеши  (мындан  ары -  Кеңеш) -  юридикалык  жак  статусуна  ээ
болбогон,  конкреттүү  мекемеде  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  сапаттуу  берүүнү
өнүктүрүүгө  кызыкдар  болгондордун  бардыгын  ыктыярдуу  негизде  бириктирген
мамлекеттик эмес, өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес коомдук уюм.

Мамлекеттик  кызмат  көрсөтүү -  жеке  жана  юридикалык  жактардын  суроо-
талабын  аткаруу  боюнча  алардын  компетенциясынын  алкагында  жүзөгө  ашырылуучу
жана  кызмат  көрсөтүүлөрдү  керектөөчүлөрдүн  укуктарын  ишке  ашырууга,  мыйзамдуу
кызыкчылыктарын  канааттандырууга,  же  болбосо  жарандык-укуктук  мамилелердин
натыйжасында  келип  чыгуучу  милдеттерди  аткарууга  багытталган  мамлекеттик
мекемелердин ишинин натыйжасы.

Социалдык  чөйрөдөгү  мамлекеттик  же  муниципалдык  мекемелер -  ишинин
негизги  түрү  билим  берүү,  маданият,  социалдык  коргоо,  жазаларды  аткаруу  жана
саламаттык сактоо жаатында мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү берүү болуп саналган
мекемелер.

Гуманитардык  жардам -  мамлекеттер,  уюмдар  жана  жеке  адамдар  тарабынан
Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнө,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органына,
мамлекеттик,  коммерциялык эмес уюмдарга,  ошондой эле  муктаж болгон жеке  адамга
калктын  жашоо  жана  турмуш  шарттарын  жакшыртуу  үчүн  азык-түлүк,  техника,
шаймандар,  жабдуулар,  медициналык  каражаттар  жана  медикаменттер,  башка  мүлк
түрүндө акысыз берилүүчү активдер.

Жарандык коомдун уюмдары - коомдун кызыкчылыктарында руханий же башка
материалдык  эмес  керектөөлөрдү  ишке  ашыруу  үчүн  алардын  кызыкчылыктарынын
жалпылыгынын  негизинде  түзүлгөн,  пайда  табуу  ишинин  негизги  максаты  болуп
саналбаган,  ал  эми  табылган  пайда  мүчөлөрдүн,  уюштуруучулардын  жана  кызмат
адамдарынын  ортосунда  бөлүштүрүлбөгөн  ыктыярдуу  өз  алдынча  башкарылуучу
коммерциялык эмес уюмдар.

Коомдук  иш -  жарандардын  гумандуулуктун  баалуулуктарын  сактоого  жана
чыңдоого,  социалдык  көйгөйлөрдү  чечүүгө,  инсандын  өнүгүүгө  көмөктөшүүгө  жана
социумду  өркүндөтүүгө  багытталган,  өз  керектөөлөрүнө  жана  кызыкчылыктарына
ылайык  үчүнчү  жактардын  же  жалпы  коомдун  пайдасына  эркин  жана  аңдап-сезип
тандоонун негизиндеги жеке же жамааттык, ыктыярдуу жана пайда көздөбөстөн жүзөгө
ашырылуучу иши.

(КР 2020-жылдын 1-августундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

2-берене. Кеңеш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

Кеңеш  жөнүндө  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдары  Кыргыз
Республикасынын Конституциясынан,  ушул  Мыйзамдан  жана  башка  ченемдик  укуктук
актыларынан турат.

3-берене. Кеңеш жөнүндө негизги жоболор

1. Ушул Мыйзамдын 17-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү  тарабынан  аныкталган  мекемелерди  кошпогондо,  социалдык  чөйрөдөгү



мамлекеттик  жана  муниципалдык  мекемелерде  көзөмөлчүлүк  кеңештерин  түзүү
милдеттүү болуп саналат.

Кеңеш  башкаруу  органынын  иш-милдеттерин  ушул  Мыйзамда  белгиленген
компетенциянын алкагында жүзөгө ашырат.

2.  Мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  берүү  чөйрөсүндө  иштеген  башка
уюмдардын  менчик  ээлери  ушул  Мыйзамда  белгиленген  шарттарда  жана  тартипте
кеңештерди түзүүгө укуктуу.

3. Социалдык чөйрөнүн бир мекемесинде бир Кеңеш аракеттенет.

4.  Кеңеш өз  ишин  мамлекеттик  органдардын,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу
органдарынын  жана  жарандык  коомдун  уюмдарынын  өкүлдөрүнүн  анын  ишине
ыктыярдуу жана акысыз катышуу принциптеринде туруктуу негизде жүзөгө ашырат.

4-берене. Кеңештин максаты жана милдеттери

1. Кеңештин максаты кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн, тамак-аш азыктарынын жана
дары-дармектердин сапатын, социалдык чөйрөдөгү мекемелердин ишинин айкындыгын,
ошондой  эле  бюджеттик  эмес  каражаттарды  пайдалануунун  натыйжалуулугун
жогорулатууга көмөк көрсөтүү болуп саналат.

2. Төмөнкүлөр Кеңештин милдеттери болуп саналат:

1)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  ишин  натыйжалуу  уюштуруу  үчүн
шарттарды түзүүгө көмөктөшүү;

2) социалдык чөйрөдөгү мекемелердин уставдык максаттарына жана милдеттерине
жетүүсүнө көмөктөшүү;

3)  мамлекеттик  органдардын,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарынын
жарандык коомдук уюмдар менен, ошондой эле эл аралык уюмдар менен натыйжалуу өз
ара аракеттенүүсүнө көмөктөшүү;

4)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелерге  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарына
карама-каршы келбеген каржылоонун кошумча булактарын тартуу.

(КР 2020-жылдын 1-августундагы № 105 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

5-берене. Кеңештин ыйгарым укуктары

1. Кеңеш:

1) уюштуруучулар тарабынан социалдык чөйрөдөгү мекеменин өнүгүү стратегиясын
иштеп  чыгууга  жана  кабыл алууга,  ошондой  эле  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдүн
сапатын жогорулатууга көмөктөшөт;

2)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелерди  өнүктүрүүгө  гуманитардык  жардамды
(инвесторлорду,  меценаттарды)  жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-
каршы келбеген башка каржылоо булактарын издөөнү жана тартууну жүзөгө ашырат;

3) социалдык чөйрөдөгү мекемелер үчүн тартылган бюджеттик эмес каражаттардын
чыгашалар  сметасын  аткарууну,  ошондой  эле  тамак-аш  азыктарынын  жана
медикаменттердин сапатын карайт жана көзөмөлдү жүзөгө ашырат;

4) социалдык чөйрөдөгү мекемелердин өнүгүүсүнүн жана натыйжалуу иштешинин
учурдагы  жана  келечектеги  милдеттерин  чечүүгө,  иштин  сапатын  жакшыртууга
көмөктөшөт.

2. Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  ишин  жакшыртуу  жана  билим  берүү,
маданият,  социалдык  коргоо,  жазаларды  аткаруу  жана  саламаттык  сактоо  жаатындагы
ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

2)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  материалдык-техникалык  базасын
өнүктүрүүгө  жана  чыңдоого,  тамак-ашты  уюштуруунун,  медициналык  кызмат



көрсөтүүлөрдүн сапатын камсыз кылууга, спорттук-массалык, дене тарбия-ден соолукту
чыңдоочу, социалдык-маданий, билим берүү иш-чараларын өткөрүүгө көмөктөшүүгө;

3) социалдык чөйрөдөгү мекемелердин кызматкерлерин, мамлекеттик органдардын,
жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарынын  өкүлдөрүн,  ошондой  эле  кызыкдар
уюмдарды, адистерди жана эксперттерди Кеңештин жыйналыштарына чакырууга;

4)  мамлекеттик  жана  башка  мыйзам  менен  корголуучу  жашырын  сырга  кирген
маалыматтарды  кошпогондо,  социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  тиешелүү  кызмат
адамдарынан  ишти  (анын  ичинде  бюджеттен  тышкары  финансы-чарбалык)  жүзөгө
ашырууга байланыштуу документтерди же башка маалыматтарды суратып алууга;

5)  зарылдыгына  жараша  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  ичинен  туруктуу  жана  (же)
убактылуу комиссияларды түзүүгө;

6) фискалдык органдар тарабынан социалдык чөйрөдөгү мекемени текшерүүлөрдүн
натыйжалары менен таанышууга;

7)  финансы-чарбалык  иш  чөйрөсүндөгү  жана  Кыргыз  Республикасынын
мыйзамдарынын ченемдери бузулган учурда туруктуу жана (же) убактылуу комиссиянын,
жумушчу  топторунун  иштеринин  жыйынтыктары  боюнча  ыйгарым  укуктуу  органга
социалдык чөйрөдөгү мекеменин кызмат адамдарына, кызматкерлерине карата тийиштүү
чараларды кабыл алуу жөнүндө сунуштарды киргизүүгө;

8)  ыйгарым укуктуу  мамлекеттик  органдарга,  алардын  кызмат  адамдарына,  укук
коргоо  органдарына  зарыл  чараларды  көрүү  үчүн  табылган  бузуулар  жөнүндө
материалдарды берүүгө;

9) социалдык чөйрөдөгү мекеменин ишинин маселелери боюнча коомдук пикирди
иликтөөгө жана жалпылоого жана алынган маалыматтарды мекеменин ишин өркүндөтүү
максатында пайдаланууга;

10) мекеменин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга байланышкан маселелерди
чечүүгө көмөктөшүүгө;

11)  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  берүү  маселелери  боюнча  жарандардын
сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын кароого катышууга.

3. Кеңеш төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Кеңештин ишинин жылдык планын иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

2)  өз  ишин  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  администрациялары,  алардын
уюштуруучулары,  ошондой  эле  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары,  башка
уюмдар жана гуманитардык жардам көрсөткөн жеке жактар менен өз ара тыгыз аракетте
жүзөгө ашырууга;

3)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  иши  жөнүндө  коомчулукка  маалымдоого
көмөктөшүүгө;

4) жалпыга маалымдоо каражаттары жана социалдык чөйрөдөгү ыйгарым укуктуу
мамлекеттик  органдын  веб-сайты  аркылуу  өз  иши,  кабыл  алынган  чечимдери  жана
алардын аткарылышы жөнүндө коомчулукка маалымдоого;

5)  берилүүчү  мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдүн  натыйжалуулугуна  талдоо
жүргүзүүгө жана аларды өркүндөтүү боюнча өз сунуштарын киргизүүгө;

6)  өз  иши  жөнүндө  ар  жылдык  отчетторду  даярдоого  жана  жалпыга  маалымдоо
каражаттары же социалдык чөйрөдөгү мекемелердин уюштуруучуларынын расмий веб-
сайттары аркылуу коомчулукка маалымдоого;

7)  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелерди  каржылоого  Кыргыз  Республикасынын
мыйзамдарына карама-каршы келбеген кошумча булактарды тартууга;

8)  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  органдардын  талабы  боюнча  өз  иши  жөнүндө
отчетторду берүүгө.
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2-глава. Кеңешти түзүү жана анын ишин уюштуруу

6-берене. Кеңешти түзүүнүн тартиби

1. Төмөнкүлөр Кеңештин мүчөлөрү боло алышат:

1) социалдык чөйрөдөгү мекемелерде же коомдук иште иш тажрыйбасы бар Кыргыз
Республикасынын аракетке жөндөмдүү жарандары;

2)  ишкер  чөйрөлөрдүн,  илимий  жана  билим  берүү  уюмдарынын,  маданий  жана
социалдык чөйрө мекемелеринин, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү,
коммерциялык  жана  коммерциялык  эмес  уюмдардын,  студенттик  жана,  ошондой  эле
гуманитардык жардам көрсөткөн жеке жактар.

2. Кеңеш 15 адамдан ашык эмес санда түзүлөт.

3.  Социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  орган,  жергиликтүү
мамлекеттик администрация, жергиликтүү кеңеш социалдык чөйрөдөгү мекеме үчүн анын
ведомстволук  баш ийүүсүндө  болгон  жана  11  адамдан  ашпаган  Кеңешти  тандоо  жана
түзүү боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) түзөт.

4.  Комиссиянын  курамына  мамлекеттик  органдардын,  жергиликтүү  өз  алдынча
башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн башка
өкүлдөр кире алышат.

5.  Комиссия  жалпыга  маалымдоо  каражаттары  аркылуу  социалдык  чөйрөдөгү
мекемелерде  Кеңешти  түзүү  жөнүндө  кулактандыруу  берет  же  социалдык  чөйрөдөгү
ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өзүнүн расмий веб-сайтына жайгаштырат.

6.  Комиссия  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелердин  Кеңешинин  сапаттык  курамын
тандоону  жана  түзүүнү  жүзөгө  ашырат  жана  ал  жергиликтүү  мамлекеттик
администрациянын,  жергиликтүү  кеңештин  жана  ведомстволук  баш  ийүүсүнө  жараша
социалдык  чөйрөдөгү  мамлекеттик  ыйгарым  укуктуу  органдын  макулдугу  менен
Комиссиянын чечими менен бекитилет.

7.  Ушул  берененин  1-бөлүгүндө  көрсөтүлгөн  уюмдардын  өкүлдөрү  жалпыга
маалымдоо каражаттарында  социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  Кеңешин  түзүү  жөнүндө
кулактандыруу жарыяланган күндөн тартып 30 күндүн ичинде өз өкүлдөрүн өкүлдөшөт.

8.  Социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  орган,  жергиликтүү
мамлекеттик  администрация  жана  жергиликтүү  кеңеш  сунуштаманы  алган  учурдан
тартып  3  күндүн  ичинде  ал  тарабынан  Кеңештин  мүчөлүгүнө  көрсөтүлгөн  талапкер
боюнча жарандык коомдук уюмга жүйөлүү баш тартуу билдирүүгө укуктуу. Жарандык
коомдук уюм бир эле талапкерди кайталап көрсөткөн учурда, Комиссия 3 күндүн ичинде
аны Кеңештин мүчөлүгүнө бекитүүгө тийиш.

9.  Кеңештин  курамынын  ыйгарым  укуктарынын  мөөнөтү  аны  бекиткен  учурдан
тартып 3 жылды түзөт. Бир эле адам чексиз жолу Кеңештин мүчөсү болууга укуктуу.

10.  Социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  уюштуруучулары  болуп  саналган  адамдар,
ошондой эле мекемеге башчылык кылган жетекчилер Кеңештин мүчөсү боло алышпайт.

11.  Кеңештин  мүчөлөрү  бир  эле  убакта  социалдык чөйрөдөгү  мекеменин  бирден
ашык Кеңешинин мүчөсү боло алышпайт.

7-берене. Кеңештин мүчөлөрүнүн укуктары, милдеттери жана 
жоопкерчиликтери

1. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

1) социалдык чөйрөдөгү мекемеде өткөрүлүүчү чогулуштарга жана жыйналыштарга
байкоочулардын статусунда катышууга;



2)  Кеңеш,  жергиликтүү  кеңеш  жана  социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым  укуктуу
мамлекеттик орган тарабынан түзүлгөн комиссиялардын, жумушчу топтордун иштерине
катышууга;

3)  Кеңештин  төрагасынын  жана  башка  мүчөлөрүнүн  ыйгарым  укуктарын
мөөнөтүнөн мурда токтотууну демилгелөөгө;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана социалдык чөйрөдөгү мекеменин
уставында каралган башка укуктарга.

2. Кеңештин мүчөлөрү төмөнкүлөргө милдеттүү:

1) Кеңештин жыйналыштарына келүүгө;

2) Кеңештин мүчөсүнүн жүрүм-турум этикасын сактоого;

3) Кеңештин чечимдерин аткарууга;

4)  мыйзамдарда  жана  социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  уставында  белгиленген
башка милдеттерди аткарууга.

3. Кеңештин мүчөлөрү өз укуктарын жүзөгө ашырууда жана милдеттерин аткарууда
мамлекеттик  кызмат  көрсөтүүлөрдү  алуучу  жарандардын  кызыкчылыктарында
аракеттенүүгө тийиш.

4. Кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн аракеттери (аракетсиздиктери) менен келтирилген
зыян үчүн социалдык чөйрөдөгү  мекеменин  алдында  жоопкерчилик  тартышат.  Мында
Кеңештин  зыянга  алып  келген  чечимге  каршы  добуш  берген  же  добуш  берүүгө
катышпаган мүчөлөрү жоопкерчилик тартышпайт.

5. Кеңештин мүчөлөрү ушул Мыйзамдын жана башка ченемдик укуктук актылардын
ченемдерин  бузгандыгы  үчүн  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарында  белгиленген
тартипте жоопкерчилик тартышат.
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8-берене. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын токтотулушу

1. Кеңештин мүчөсүнүн ыйгарым укуктары төмөнкү учурларда токтотулат:

1) ал шайланган мөөнөт аяктаганда;

2) ал өз каалоосу боюнча ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндө арыз бергенде;

3)  Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары туруктуу жашоочу жерине чыгып
кеткенде;

4) ага карата соттун айыптоо өкүмү күчүнө киргенде;

5) аны сот тартибинде аракетке жөндөмсүз, ошондой эле дайынсыз жоголду же өлдү
деп тааныганда;

6) Кеңештин мүчөсүнүн социалдык чөйрөдөгү мекемеге же Кеңештин беделине зыян
келтирген жүрүм-турум этикасын бузганда;

7) медициналык корутундуга ылайык ден соолугунун абалы боюнча өз милдеттерин
жүзөгө ашырууга мүмкүн болбогондо;

8)  жүйөлүү  себептерсиз  Кеңештин  жыйналыштарына  катары  менен  беш  жолу
келбегенде.

2.  Кеңештин  мүчөлөрүн  мөөнөтүнөн  мурда  бошотуу  жөнүндө  чечим  Кеңештин
мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен кабыл алат.

3.  Кеңештин  курамындагы  бош  орунду  ээлөө  ушул  Мыйзамдын 6-
беренесинде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

9-берене. Кеңештин ишин уюштуруу

1. Кеңеш өз ишин көз карандысыздык, айкындуулук, коллегиялуулук, ак ниеттүүлүк,
мыйзамдуулук принциптеринде жүзөгө ашырат.



2.  Кеңештин  төрагасы  ачык  добуш  берүү  менен,  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  жалпы
санынын көпчүлүгүнүн добушу менен бир жылдык мөөнөткө шайланат.

Кеңештин  төрагасын  шайлоого  талапкерлер  Кеңештин  мүчөлөрү  тарабынан  же
болбосо өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлөт.

3.  Кеңештин  төрагасынын  ыйгарым укуктарынын  мөөнөтү  ал  шайланган  күндөн
тартып башталат жана жаңы төраганы шайлаган күндүн алдындагы күндө токтотулат.

4.  Кеңештин  жаңы  төрагасын  шайлоо  иштеп  жаткан  төраганын  ыйгарым
укуктарынын мөөнөтүнүн акыркы айында өткөрүлөт. Эгерде Кеңештин жаңы төрагасын
шайлоо  ушул  беренеде  белгиленген  мөөнөттө  өткөрүлбөй  калган  учурда,  Кеңештин
иштеп  жаткан  төрагасы  Кеңештин  жаңы  төрагасы  шайланганга  чейин  өз  ыйгарым
укуктарын жүзөгө ашырууну уланта берет.

5.  Төрага  болбогон  мезгилде  төраганын  милдеттерин  аткаруу  төраганын  чечими
менен, ал эми мындай тапшырма берүүгө мүмкүн болбогондо - анын жалпы курамынын
көпчүлүгүнүн добушу менен, Кеңештин чечими боюнча Кеңештин мүчөлөрүнүн бирине
жүктөлөт.

6. Кеңештин төрагасы:

1) Кеңештин ишин уюштурат, ошондой эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз
алдынча башкаруу органдары жана башка уюмдар менен өз ара мамилелерде Кеңештин
атынан чыгат;

2)  жыйналыштарды  чакырат,  Кеңештин  жыйналыштарында  кароо  үчүн
киргизилүүчү маселелерди аныктайт;

3) Кеңештин жыйналыштарында төрагалык кылат;

4) Кеңешке берилген материалдарды текшерүүнү уюштурат;

5)  Кеңештин  ишинин  натыйжаларын  жалпылоону  уюштурат  жана  анын  ишин
уюштурууну жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алат;

6)  социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  уюштуруучусуна,  жергиликтүү  мамлекеттик
администрацияга,  жергиликтүү  кеңешке  жана  ведомстволук  баш  ийүүсүнө  жараша
социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым укуктуу  мамлекеттик  органга  Кеңештин  иши жөнүндө
маалымдайт;

7) Кеңештин чечимдерине ылайык башка иш-милдеттерди аткарат.

7. Кеңештин төрагасы өз иш-милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган
учурда анын ыйгарым укуктары Кеңештин мүчөлөрүнүн үчтөн экисинен кем эмесинин
чечими менен мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

8. Кеңеш өз курамынан Кеңештин катчысын шайлайт.

Катчынын ишин техникалык жактан колдоо үчүн Кеңештин чечими боюнча адамдар
келишимдик негизде тартылышы мүмкүн.

9. Кеңештин катчысы:

1) Кеңештин жыйналыштарын даярдоону камсыз кылат;

2)  Кеңештин  мүчөлөрүнө  жыйналышты өткөрүүнүн  датасы,  убактысы  жана  орду
жөнүндө кабар берет, Кеңештин жыйналышынын протоколун жүргүзөт;

3)  Кеңештеги  иш  кагаздарын  уюштурат  жана  жүргүзөт,  ошондой  эле  анын
чечимдеринин аткарылыш мөөнөттөрүн көзөмөлдөйт;

4)  Кеңештин  жана  анын  төрагасынын  тапшырмаларына  ылайык  башка  иш-
милдеттерди аткарат.

10-берене. Кеңештин ишин финансылык жактан камсыз кылуу

1. Кеңеш өз ишин уюштуруу үчүн мыйзамдарга карама-каршы келбеген булактардан
гуманитардык жардамды, финансылык жана башка материалдык каражаттарды тартууга



укуктуу.  Аларды  кабып  алуу,  эсебин  жүргүзүү  жана  бөлүштүрүү  тартиби  Кыргыз
Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

2. Кеңеш тарабынан тартылган акчалай каражаттарды топтоштуруу үчүн социалдык
чөйрөдөгү мекеме жетекчиси банкта мекеменин топтоомо эсебин ачат. Кеңеш тарабынан
тартылган акча каражаттарын топтоо жана пайдалануу тартиби Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү тарабынан бекитилет.

3. Акчалай каражаттары эсептен Кеңештин чечиминин негизинде, анда көрсөтүлгөн
дайындуу максаттарга гана алынышы мүмкүн.

4. Кеңеш акчалай каражаттарды өз ишин уюштурууга,  бирок түшкөн сумманын 2
пайызынан көп эмесин пайдаланууга укуктуу.

5. Кеңеш жыл аягында өз иши жөнүндө жалпыга маалымдоо каражаттарында отчет
жарыялайт.
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11-берене. Кеңештин жыйналышы

1. Кеңештин биринчи жыйналышын Кеңештин жашы боюнча улуу мүчөсү ачат.

Кеңештин биринчи жыйналышында ачык добуш берүү менен Кеңештин төрагасы
жана катчысы шайланат.

2. Кеңештин жыйналышында Кеңештин ар бир мүчөсү бир добушка ээ.

Кеңештин жыйналышы ага Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн экиден
кем эмеси катышканда ченемдүү укук болот.

Кеңештин жыйналышы ачык, кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт.

Кеңештин  жыйналыштарын  өткөрүүнүн  мезгилдүүлүгү  Кеңештин  жылдык  иш
планы менен аныкталат.

3.  Кеңештин  мүчөлөрүнүн  жалпы санынын үчтөн  биринен  кем  эмесинин  талабы
боюнча  Кеңештин  мүчөлөрү  кезексиз  жыйналыш  чакыруу  жөнүндө  сунуш  киргизүү
укугуна ээ.

4.  Кеңештин  мүчөлөрү  анын  жыйналыштарына  жеке  өздөрү  катышат.  Кеңештин
жыйналышына  катышуу  мүмкүнчүлүгү  болбогон  учурда,  Кеңештин  мүчөсү  күн
тартибине  киргизилген  маселе  боюнча  өзүнүн  пикирин  жазуу  жүзүндө  жөнөтүүгө
укуктуу.  Көрсөтүлгөн  пикир  Кеңештин  жыйналышында  каралууга  жатат  жана  добуш
берүүдө эске алынат.

5.  Кеңештин  чечими  боюнча  анын  жыйналышына  мамлекеттик  органдардын,
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын,
илимий,  кесиптик  бирликтердин  жана  башка  уюмдардын  өкүлдөрү,  ошондой  эле
социалдык чөйрөдөгү мекемелердин иши жаатында адистешкен эксперттер жана башка
консультанттар чакырылышы мүмкүн.

6.   Кеңештин  жыйналышы  ачык  өткөрүлөт,  аларга  социалдык  чөйрөдөгү
мекемелердин  өкүлдөрү,  жарандар,  жарандык  коомдун  жана  жалпыга  маалымдоо
каражаттарынын өкүлдөрү катыша алышат.

7. Кеңештин чечими Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүгүнүн добушу
менен  кабыл  алынат  жана  протокол  менен  жол-жоболонот,  ага  жыйналыштын
төрагасынын жана катчысынын колдору коюлат.

Кеңештин мүчөсүнүн өзгөчө пикири жазуу жүзүндө жол-жоболонот жана Кеңештин
чечимине тиркелет.

8. Кеңештин чечими боюнча тигил же бул маселелер электрондук почта боюнча же
Кеңештин расмий веб-сайтын колдонуу жолу менен добуш берүүгө коюлушу мүмкүн.
Электрондук почта боюнча же Кеңештин расмий веб-сайтын колдонуу аркылуу добуш



берүү  жол-жобосу,  ошондой  эле  ушундай  ыкмалар  менен  кабыл  алынган  чечимдерди
протоколдук жол-жоболоо Кеңештин уставында аныкталат.

9.  Эгерде  алар  Кеңеш  тарабынан  кабыл  алынбаса  же  бекитилбесе  же  болбосо
белгиленген  тартипте  алар  менен  макулдашылбаса,  Кеңештин  мүчөсү  документтерди,
чечимдерди, сунуштамаларды же башка маалыматтарды Кеңештин атынан жарыялоого,
мамлекеттик органга же башка адамдарга берүүгө укуксуз.

10.  Кеңештин  иши  жөнүндө  маалыматтар  Кеңештин  расмий  веб-сайтына
жайгаштырылышы  мүмкүн,  веб-сайт  болбогондо  жалпыга  маалымдоо  каражаттарына
жарыяланууга тийиш.

12-берене. Кеңештин мамлекеттик органдар, социалдык чөйрөдөгү ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
башка уюмдар менен өз ара аракеттенүүсү

1.  Кеңештин  иш  планынын көчүрмөсү  аны  бекиткен  күндөн  тартып  5  жумушчу
күндөн  кечиктирбестен,  ошондой  эле  ага  ар  бир  өзгөртүүлөр  жана  толуктоолор
киргизилгенден  кийин  социалдык  чөйрөдөгү  мекемеге,  мекеменин  уюштуруучусуна,
ошондой  эле  жергиликтүү  мамлекеттик  администрацияга,  жергиликтүү  кеңешке  жана
ведомстволук баш ийүүсүнө жараша социалдык чөйрөдөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органга милдеттүү тартипте жиберилет.

2.  Социалдык  чөйрөдөгү  мекеменин  уюштуруучусу,  мекеменин  жетекчиси,
жергиликтүү  мамлекеттик  администрация,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органы
жана  социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик  орган  Кеңештин
жыйналышынын  күн  тартибине  киргизүү  үчүн  Кеңештин  кароосуна  маселелерди
киргизүүгө укуктуу.

3.  Мамлекеттик  органдар,  социалдык  чөйрөдөгү  ыйгарым  укуктуу  мамлекеттик
орган,  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жана  алардын  мекемелери
мамлекеттик  же  башка  мыйзам  менен  корголуучу  жашыруун  сырды  түзгөн
маалыматтарды кошпогондо. Кеңештин суроо-талаптары - боюнча зарыл маалыматтарды
берет.

4.  Кеңештин ишин уюштуруучулук жана материалдык-техникалык жактан камсыз
кылуу  (Кеңештин  жыйналыштары  үчүн  орун  жайды  камсыз  кылуу,  орун  жайды
талкууланган маселелер боюнча маалымдама-маалыматтык материалдарды көрсөтүү үчүн
зарыл  техникалык  каражаттар  менен  жабдуу,  материалдарды  көбөйтүү  ж.б.)  Кеңеш
тарабынан жүзөгө ашырылат.

13-берене. Кеңештин ишин токтотуу

1.  Кеңеш  социалдык  чөйрөдөгү  мекеме  кайра  уюштурулган  учурда  өз  ишин
токтотот.

2.  Кайра  уюштурууда  (кошулуу,  бөлүнүү,  биригүү,  бөлүп  чыгаруу)  социалдык
чөйрөдөгү бир мекемеде бир Кеңеш аракеттенет.

3-глава. Кеңештин ишин координациялоо

14-берене. Кеңештердин мүчөлөрүнүн коомдук бирикмеси

1.  Өз  ишин  координациялоо  үчүн  кеңештер  кеңештердин  мүчөлөрүнүн  коомдук
бирикмесине (мындан ары - Бирикме) ыктыярдуу башталышта биригүүгө укуктуу.

2.  Бирикме юридикалык жак болуп саналат жана мыйзамда белгиленген тартипте
түзүлөт.

3. Бирикме төмөнкү иш-милдеттерди жүзөгө ашырат:

1) Кеңеш үчүн кадрларды даярдоого көмөктөшүүнү;



2)  кеңештердин  милдеттерин  жана  максаттарын  жалпыга  маалымдоо
каражаттарында пропагандалоону;

3)  Кеңештин мүчөлөрү жана башка адамдар үчүн укуктук жана башка темаларда
дареметти  жогорулатуу  боюнча  коммуникативдик,  маалыматтык,  консультативдик  иш-
чараларды өткөрүүнү;

4) Кеңешке усулдук жардамдарды көрсөтүүнү;

5) көзөмөлчүлөрдү сыйлоонун ар кандай түрлөрүнө көрсөтүүнү;

6) социалдык чөйрөдөгү мекемелерде Кеңеш түзүүгө көмөктөшүүнү;

7) ушул Мыйзамда, башка ченемдик укуктук актыларда жана Бирикменин уставында
караоган башка иш-милдеттерди.

4.  Өз  ишин  жүзөгө  ашыруу  үчүн  Бирикме  мыйзамга  карама-каршы  келбеген
каржылоо булактарын тартууга укуктуу.

15-берене. Бирикменин ишин уюштуруу

1.  Бирикмеге  жетекчиликти  7ден  кем  эмес  мүчөдөн  турган,  уюштуруу
жыйналышында шайланган башкармалык жүзөгө ашырат.

2. Башкармалыктын мүчөлөрү өз ишин акысыз негизде жүзөгө ашырышат.

3. Бирикменин учурдагы иши Бирикме мүчөлөрүнүн ичинен түзүлгөн Бирикменин
катчылыгы же келишимдик негизде тартылган адистер жана эксперттер тарабынан жүзөгө
ашырылат.
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16-берене. Бирикменин ишинин айкындыгы жана ачыктыгы

1.  Бирикме  жыл  аягында  отчеттук  конференция  өткөрөт,  анда  төмөнкүлөр
көрсөтүлөт:

1) кеңештердин - Бирикме мүчөлөрүнүн иши жөнүндө жыйынтыктоочу отчет;

2) кеңештердин ишинин мыкты тажрыйбалары;

3)  сыйлыкка  Кеңештин  айырмаланган  мүчөлөрүн,  көзөмөлчүлүктү  өнүктүрүүгө
салым кошкон меценаттарды, кайрымдууларды жана башка адамдарды.

2. Бирикме жалпыга маалымдоо каражаттарында өз иши жөнүндө отчет жарыялайт.

4-глава. Корутунду жоболор

17-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кирүү тартиби

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

"Эркин Тоо" газетасынын 2014-жылдын 6-июнунда № 43 жарыяланды

2.  Ушул  Мыйзам  күчүнө  кирген  күндөн  тартып  3  жылдан  кечиктирбестен  ушул
Мыйзамда  белгиленген  тартипте  социалдык  чөйрөдөгү  мекемелерде  көзөмөлчүлүк
кеңештери түзүлүүгө тийиш.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып
бир  жылдан  кечиктирбестен,  Кеңешти  түзүү  максатка  ылайыксыз  болгон  социалдык
чөйрөдөгү мекемелердин тизмегин аныктасын.

4.  Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтү  өзүнүн  ченемдик  укуктук  актыларын  ушул
Мыйзамга ылайык келтирсин.
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