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Бюджеттик угуудагы элден тушкон 
суроо талаптардын аткарылыш

2015 2016

 49 суроо-талап тушкон
 Алардын ичинен мэрия 

тараптан аткарылганы – 
27

 Бейокмот уюмдар жана 
башка эл аралык 
уюмдардын жардамы 
менен – 11

 Аткарылбаганы - 11

 49 суроо-талап тушкон
 Алардын ичинен мэрия 

тараптан аткарылганы – 
27

 Бейокмот уюмдар жана 
башка эл аралык 
уюмдардын жардамы 
менен – 11

 Аткарылбаганы - 11



Бюджеттик угуудагы элден тушкон 
суроо талаптардын аткарылыш
2016 2017
 43 суроо-талап тушкон
 Алардын ичинен мэрия 

тараптан аткарылганы – 
21

 Бейокмот уюмдар жана 
башка эл аралык 
уюмдардын жардамы 
менен – 6

 Аткарылбаганы - 14

 34 суроо – талап тушкон
 Алардын ичинен мэрия 

тараптан аткарылганы – 
21

 Бейокмот уюмдар жана 
башка эл аралык 
уюмдардын жардамы 
менен – 6

 Аткарылбаганы - 14

http://ppt.prtxt.ruCompany Logo



Со-финансирование, жарандардын инициативасын колдоо  2017

Жергиликтуу бюджет Элдик салым

 2013 – 20 млн.сом 
 2014 – 10 млн.сом
 2015 – 10 млн. сом
 2016 – 14,671 млн.сом
 2017 – 20 млн.сом 

кобойтуну суранганбыз, 
тилеке каршы 10 млн.сом

 15 млн.сом кобойтууну 
суранабыз

 2016 - 18 361 мил 895 
сом

 2017 – 8 853 млн.сом

 2016 - Эл аралык уюмдар 
спонcорлор – орлор – 91 млн.505

 2017 – сырткы жардам – 
12 млн 766
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Кош-каржылоо (со-
финансирование) канчалык 

колому чон болсо – 
ошончолук сырттан каражат 

коп тартылат. 

Жыйнтык



68.30%

31.70%

Кош каржылоо 2016

Муниципальные учреждения
Териториальные советы

45.67%
54.33%

Кош каржылоо 2015 

Муниципальные учреждения
Териториальные советы



3.37%

96.63%

Кош каржылоо 2017

ГорОнО Териториальные советы



2017-жылга Ош шаарынын жергиликт\\ бюджетинин 
киреше долбоору– 834 914,1 миё сом

Эгерде акылуу 
кызматтар реестрге 
ылайык келбесе ал 
киреше ОШ 
шаарына келбейт, 
алар 
Республикалык 
бюджетке кетет. 

Атайын каражаттардын колому 75 млн. 
тузот. Бул спорт жана маданияттан 
тушкон акылуу кызматтар. Жаны 
Мыйзам боюнча жергиликтуу реестрде 
корсотулгон акылуу кызматтарга кана 
акча алынат. Бюджетке  жергиликтуу 
кызматтардын реестрин иштеп чыгууга 
акча каражат салынышы керек (Согласно 
Ст.19).



2017-жылга Ош шаарынын жергиликт\\ бюджетинин киреше 
долбоору– 940 186 миё сом

5.95%
8.53%

85.52%

Атайын каражаттар 80 243 мин сом кайсыл тармактын эсебинен? Ош шаары 
Жергиликтуу акы толом кызматтарды беките элек. Интербилим 2017 ж. 
жергиликтуу кызматтарды инвентаризация жасап 7 акылуу кызматтарды 
аныктап чыккан, эми ал кызматтарды Межведкомиссияда бекитишибиз 
керек эле, тилеке каршы Мэрия дагы деле ал кызматтарды Окмот жоното 
элек. Реестрде жок кызматтар учун акча алынса, анда бул мыйзамга каршы 
келет. 
Интербилим  1 200 мин сом акча каражат тартып келди. 5 акысыз кызматтар 
жергиликтуу кенеш менен бекитилиш керек, реестрлрди бекитуу боюнча Ош 
шарры кечидууго.



Жарыктандыруу жана тазалыкты каржылоо 
динамикасы

2016-2018
 Жарыктандыруу 
2015 – 22 858 мин.сом
2016 – 81 723 мин.сом 
2017 – 34 200,5  мин сом
2018 – 46 252,8  мин сом  ((болжол)

Спецавтобаза
2015 - 7 млн.сом
2016 – 35 млн.сом 
2017 - 35 500,0 мин сом

2018 – 35 191 млн сом  болжол (субсидия 
же мун.заказ? Мунзаказ портал аркылуу 
жарыя катары кетиш керек)
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 Муниципалдык менчиктеги парк, жер жана имараттарды арендага 
беруунун эсебинен;

 Ош шаарынын онугу стратегиясында муниципалдык менчиктин 
реестрин тузуу пландашылган тилеке каршы дагы деле ал иш 
аткарылбай келет;

 Интернет булактарына муниципалдык менчиктин реестрин 
жайгаштыруу жана ар бир булактын акчасын корсотуу;

 Ош шаарынын Уставына ылайык (22.6.берене) 
Коомдук угуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
тарабынан милдеттүү түрдө:
 -жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу боюнча маселелер жыл 

сайын өткөрүлөт;
 -муниципалдык мүлктү башкаруу стратегиясын бекитуу учурунда 

жүргүзүлөт. 

Киреше Булагы тармагында кандай 
иштер аткарылыш керек



Парковкадан т\шкън киреше

Антикоррупционные механизмы в местном самоуправлении

Шаардыктар бир жылда канча жолу муниципалдык 
парковка менен колдоносуздар?

Ноокат – 120 мин сом 1 айда, 

Жогорку корсоткуч менен эсептегенде – ар 
бир авто жылда 1 жолу кана колдонот 

деген божомол

А бирок факт жузундо бир жылда 10дон 
кем эмес коюлат. Демек 5 млн.сомго жакын 

киреше алышыбыз керек.

2015 ж.  1 012 мин.сом, 2016 жылы  800 мин сом (1700 мин 
сомго каршы), 2017 жылы – 1600 млн. топтолдуОш шаарында – 60  000 

авто регистрацияда
Парковканын баасы 

– 10 сом



•Курултай, чогулуштар жана коомдук угуулардын 
чыгымдарды жергиликтуу бюджеттен откозулуш керек, 
жергиликтуу кенештин кароосу аркылуу. (Ст. 52.Бюджте 
Кодекси).

•Аткаруу орган бюджеттик угуулардан тушкон сунуштарды жалпылап 
жана элдердин суроо талабы боюнча кайтарым жооп таратат, кайсыл 
суроолор каржыланды кайсылар каржыланбады. (127 б.). Гезиттерге 
жана сайтка жарыя кылуу. (Протокол) 

•Бюджеттик ачкыктын муниципалдык индекси коомдук 
уюмдар аркылуу бааланат, методиканы Окмот иштеп 
чыккан (129 б.).

Бюджеттин ачыктыгы боюнча



Жергиликтуу бюджеттин 2018 жылдын чыгашасына 
кошуу, 2017 чи жылкы мыйзамдын талабына 
ылайык аткарылбаган иштер
1.Муниципалдык менчикти 
реестрин, стратегиялык планын 
тузуу жана киреше булагын 
талкуулоо боюнча акча сарптоо;
2.Муниципалдык кызматтардын 
реестрин иштеп чыгууга акча 
сарптоо;
3.Жергиликтуу бюджеттин 
ачкытыгын камсыздоого, 
жарандык бюджетти тузуу жана 
интернет сайтын каржылоо (500 
мин сом).
4.ПЗУ иштеп чыкканы каржылоо 
сарптоо (2017)
5.Муниципалдык иш каналарда 
пандустарды каржылоо. 

1. Аткарылбады, 2018 жылы каражат 
сарптоо.
2.Интербилим аткарды 1 200 мин 
сом – горкенешке жана 
межведкмиссияга сунуштоо;
3.Аткарылбады, 2018 ж. каражат 
сарптоо;
4.Интербилим аткарды 700 мин сом 
сраптадык.
5. Аткарылбады, (4 жылдан бери), 
муниципалдык ишканаларга талап 
койуу.
6. Муниципалдык заказга акча 
каражат караштыруу. (20 млн.сом) – 
Госсоцзаказ мыйзамынын талабына 
ылайык. Жаштардын 
муктаждыктарын ошону менен бирге 
профилактика ВИЧ/СПИД, 
туберкулез ж.б. оорулар.



Госсоцзаказга ылайык

Каржылоонун уч туру Ош ш. муктаждыктар, 
иликтоолордун жыйынтыктары

 Портал аркылуу 
сатып алуу;

 Жергиликтуу 
коомдук уюмдарды 
каржылоо;

 Атайын талон беруу

Интербилим 2017ж коомдук 
иликтоолорго – 400 мин.сом 
сарптап, коомдук угууларды 
откозду.
1. Мектепке балдарды 

атайын автооууна менен 
жеткизуу; (12 млн.льгота – 
ата энелер нааразы).

2. Тез жардам беруу 
автоууналарын кобойтуу

3. Бала бакчадаларды 
кобойтуу.
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