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Кириш сөз 
 

Региондорду өнүктүрүү Фонддорунун жана өз алдынча башкаруу органдардын 
өкүлдөрү үчүн колдонмо, «Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө 
Типтүү жобо» 2014 жылдын 10 ноябрында (2017 жылдын 14 августундагы редакциясы) №633 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому (андан ары – Типтүү жобо) жана Кыргыз 
Республикасынын башка ченемдик-укуктук актылар менен бекитилип киргизилген жаны 
өзгөрүүлөрдү эске алуу менен иштеп чыгарылган. 

Бул колдонмо, Региондорду өнүктүрүү фондуларынын (андан ары – Фонд) 
ишмердигинин эффективдүүлүгүн жана туруктуулугун камсыздаган бир ирет суроолорго 
кызыкдар тараптары жооп табуусуна комоктошуусуно багытталган. Региондорду өнүктүрүү 
Фонддун башкармалыгынын иш алып баруусунун өзгөчөлүктөрү тууралуу эмнени билиш 
керек, долбоорлорду каржылоо үчүн кандай процедуралар жана шарттар бар? Жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары Региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү 
программаларын ишке ашырууга арналган жана жергиликтүү инфраструктураны жакшыртууга 
багытталган долбоорлорду аткарууга багытталган конкурса кандайча катыша алышат? 
Артыкчылыктуу долбоорлорду кандайча туура тандоо керек жана өнүктүрүү Фондулардын 
каражаттарын кандайча туура пайдалануу керек? 

Колдонмонун максаты - региондорду өнүктүрүү Фондунун башкармалыгынын 
потенциалын көтөрүүгө жана маалыматтуулугунун денгээлин жогорулатууга, билдирүүчү 
жана башка кызыктар жарандардын Фонддун укугу жана ишмердиги тууралуу билимин иш 
жузундо өз алдынча колдонууга шарт түзөт. 
Колдонмо, «Биздин Кылым» коомдук уюмдун эксперттери менен, Канаданын жергиликтуу 
демилгелерди колдоо фондунун каржылоосу аркылуу, Экономика министрлигинин колдоосу 
менен Региондорду туруктуу өнүктүрүү максатында иштелип чыккан. 
 
  



5	
	

I. Региондорду өнүктүрүү фонддорунун жергиликтүү коомчулуктарынын 
артыкчылыктуу демилгелерин колдоо боюнча ролу 

1.1. Фонддун максаты жана милдети 

Мамлекеттин, инвесторлордун жана жергиликтүү калкттын кызыкчылыктарынын тен 
салмактуулугун сактоо максатында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2014 жылы 
Региондорду өнүктүрүү Фондуларынын жаны форматын сунуштарды. 
 2014-жылдын 10-ноябрындагы № 633 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун 
негизинде «Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө Типтүү жобо» 
Фонддор жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо, 
региондорду социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча 
максаттуу багыттагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн түзүлгөн. 

 
Сүрөт 1. Региондорду өнүктүрүү фонддордун максаты жана милдети 

 
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. 

 

 
Фонддун милдети болуп шаарларды жана 
айыл аймактарын социалдык-
экономикалык өнүктүрүү 
программаларынын негизги 
артыкчылыктарына ылайык Фонддун 
финансы каражаттарын натыйжалуу 
пайдаланууну камсыздоо болуп эсептелет. 
 

 

 

Фонддун иши колдонуудагы мыйзамдардын жана Фонддун Уставынын негизинде жүзөгө 
ашырылат. 4 Бөлүгүн карагыла. 
Фонд Районду өнүктүрүү фонду жана Облусту өнүктүрүү фонду түрүндөгү юридикалык 
жактын статусуна ээ жана мекеменин уюштуруу-укуктук формасында түзүлөт. 
Фонддун ишин жүзөгө ашыруу үчүн Казыналыкта бюджеттик жана атайын эсеп ачылат.  
4. Тиркемени карагыла. 
Фонд өзүнүн ишин мыйзамдуулук, ачыктык, айкындуулук, жергиликтүү коомчулуктун 
алдындагы отчеттуулук принциптеринде, ошондой эле жергиликтүү коомчулуктун 
демилгесинин артыкчылыгы, Фонддун каражаттарын максаттуу, рационалдуу пайдалануу 
жана натыйжалуу башкаруу принциптеринде жүргүзөт. 
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1.2. Районду өнүктүрүү Фондунун жана областты өнүктүрүү Фондунун өзгөчөлүктөрү 

Биринчиден, районду өнүктүрүү Фондунун жана областты өнүктүрүү Фондунун 
айырмачылыктары, административдик-аймактык статусуна байланыштуу. 
Область - жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен мамлекеттик башкаруу жүзөгө 
ашырылуучу областтык маанидеги шаарлардын аймактарын, ошондой эле ушул областтын 
аймагында жайгашкан райондордун аймактарын бириктирүүчү административдик-аймактык 
бирдик; 
Район - жергиликтүү коомчулуктун кызыкчылыктарын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын компетенцияларын эске алуу менен мамлекеттик башкарууну жүзөгө 
ашырылуучу, ушул райондун белгиленген чектеринде жайгашкан айылдарды, кыштактарды 
жана/же райондук маанидеги шаарларды бириктирүүчү административдик-аймактык бирдик.1 
 
Сүрөт 2. Райондук жана облусттук өнүктүрүү фонддордун өзгөчөлүктөрү 

Талас районунун өнүктүрүү фонду Джалал-Абад облусунун өнүктүрүү фонду 

 

13 айыл аймактарды тейлет 

8 райондордон өз алдынча башкаруу органдарды: 
анын ичинен 14 шаарды жана  65 айыл 

аймактарды тейлет 

  

 

Облусттук өнүктүрүү фондко ушул областка тиешеси бар бардык жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары долбоорлорду бере алат. Райондук өнүктүрүү фондко ушул районго эле 
тиешелүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары долбоорлорду бере алат. 
 
Экинчиден, райондун өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп райондук мамлекеттик 
администрация эсептелет. Облусттун өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтү эсептелет. 
 
Үчүнчүдөн, райондук жана областтык өнүктүрүү Фонддорунун каржылоо булактары жана 
көлөмдөрү менен айырмаланат. 4 Тиркемени карагыла. 

 
Төртүнчүдөн, өнүктүрүү Фонддорунун башкармалыгынын жетекчилеринин жана аймактык 
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарынын өкүлүнүн аймактык турумунун денгээли боюнча 
айырмачылык.  1 Таблицаны карагыла. 

																																																													
1 «Кыргыз Республикасынын администрациялык-аймактык түзүлүшү тууралуу» 2008-жылдын 25-апрели №65 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамдын 1 беренеси 
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1.3. Региондорду өнүктүрүү фондунун башкаруу уюмдары 
 
Фонддун башкаруу органдарын түзүүнүн тартиби жана алардын ишмердиги Фонддун 
Уставынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн2014-жылдын 18-июлундагы №468 
токтому менен бекитилген “Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн тартиби жөнүндө 
типтүү жобо” (мындан ары - Типтүү жобо) негизинде жүзөгө ашырылат. 
 
Фонддун башкаруу уюмдарынын ишмердиги мыйзамдуулук, коллегиалдык, 
обьективдүүлүктүн принциптерине, суроолорду эркин талкуулап, чечим кабыл алууга 
негизделет. 

 
Сүрөт 3. Региондорду өнүктүрүү фонддордун башкаруу уюмдарынын түзүлүшү  
 

 
 

1.3.1. Фонддун Байкоочу кеңеши 
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 кеңеш уюштуруучуга отчет берет. 
Байкоочу кеңештин жыйындарынын протоколун Байкоочу кеңештин катчысы түзөт. 
Протоколдорго Байкоочу кеңештин төрагасынын же жыйында төрагалык кылган адамдын жана 

ЖОГОРКУ ОРГАНЫ:  
Байкоочу кеңеши 

11-ден кем эмес адамдан турат 

Фонддун 
башкармалыгы 

 
8-ден кем эмес  
адамдан турат	 Облустук Фонддун 

администратору: 
Кыргыз 

Республикасынын 
Өкмөтүнүн тийиштүү 
облустагы ыйгарым 
укуктуу өкүлү 

Райондук Фонддун 
администратору:: 

Райондук мамлекеттик 
администрациянын 

башчысы 

АТКАРУУЧУ ОРГАНДАРЫ 

Фонддун администратору 
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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. 
Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын ишине коомдук башталышта катышат. 
Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын жыйындарына алмаштыруу укугусуз катышат. Байкоочу 
кеңештин мүчөсү катышпаса, ал каралып жаткан маселелер боюнча өз пикирин жазуу жүзүндө 
берүүгө укуктуу.  
Районду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңеши 11ден кем эмес адамдан турат, анын курамы 
Фонддун уюмдаштыруучусунун чечими менен 3 жылдык мөөнөткө бекитилет. 
 
Райондук жана облустук өнүктүрүү фондулардын Байкоочу кеңешинин курамына төмөнкүлөр 
кирет. 
 
Региондорду өнүктүрүү фонддордун Байкоочу кеңештердин курамы Таблицасы 1. 

№ Районду өнүктүрүү фондунун 
Байкоочу кеңешинин курамы: 

Облустук өнүктүрүү фондунун Байкоочу 
кеңешинин курамы: 

1 архитектура жана курулуш иштери 
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдын аймактык бөлүмүнүн 
жетекчиси 

экономика иштери боюнча республикалык 
мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын 
өкүлү 

2 бюджетти болжолдоо жана аткаруу 
боюнча аймактык ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдын жетекчиси 

бюджетти болжолдоо жана аткаруу боюнча 
аймактык ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдын жетекчиси 

3 жарандык коргонуу жаатындагы 
аймактык ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органдын жетекчиси 

жарандык коргонуу жаатындагы аймактык 
мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын 
жетекчиси 

4 жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
иштери боюнча ыйгарым укуктуу 
органдын өкүлү 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери 
боюнча ыйгарым укуктуу органдын өкүлү 

5 райондун аймагында жайгашкан айылдык 
Региондордун жана райондук маанидеги 
шаарлардын жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун бардык өкүлчүлүктүү 
органдарынын төрагалары 

райондун Өнүктүрүү фондунун Байкоочу 
кеңешинин курамына кирген кеңештин 
депутатарынын арасынан бирден өкүл 

6 коммерциялык эмес уюмдардын 
өкүлдөрү.  

облустардагы Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн толук ыйгарымдуу өкүлүнүн 
сунушу боюнча коомчулуктун жана 
коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү 
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Эгерде райондо райондук мамлекеттик 
администрациянын коомдук байкоочу 
кеңеши бар болсо, анда анын сунушу 
боюнча коммерциялык эмес уюмдардын 
өкүлдөрү кирет 

7  райондорду өнүктүрүү фонддорунун 
Байкоочу кеңештеринин төрагалары 

 
Облусттагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн толук ыйгарымдуу өкүлү жана райондук 
мамлекеттик администрациянын башчысы Байкоочу кеңештин жыйынына добуш берүү 
укугусуз катышат.  

 
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.  

 
Фонддун Байкоочу кеңешинин өзгөчө компетенциясы болуп төмөнкүлөр саналат:  

1) Фонддун ишинин негизги багыттарын жана артыкчылыктарын бекитүү; 
2) жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүү жана жакшыртуу долбоорлорун 
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 отчётту угуу жана бекитүү. 
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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. 

 
1.3.2. Фонддун Башкармалыгы  

Фонддун Башкармалыгы Байкоочу кеңеш тарабынан калыптанган аткаруучу орган болуп 
эсептелинет. Фонддун Башкармалыгынын түзүмүн Байкоочу кеңеш аныктайт. 
Фонддун башкармалыгы өзүнүн ишмердигин мезгил-мезгили менен отурумдарды өткөрүү 
аркылуу ишке ашырат, арыз берүүчүлөрдөн долбоорлорду каттоо жана кабыл алууну ишке 
ашырат, жарандардын жана юридикалык жактардын, арыз берүүчүлөрдүн,  кайрылуусун 
карайт, Байкоочу кеңеште кароого сунуштоо үчүн артыкчылыктуу долбоорлордун тизмесин 
бекитүү максатында тандоо жүргүзөт. 

Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү өз ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырышат. 
 
Башкармалыктын мүчөлөрүнүн саны 8 адамдан кем болбошу керек.  
Фонддун башкармасынын курамына мамлекеттик органдардын, жергиликтүү мамлекеттик 
администрациялардын өкүлдөрү жана коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн 50%дан 
кем эмеси кирет. Фонддун башкармасынын курамындагы мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн 
3 жылдык мөөнөткө уюштуруучу бекитет. 
Фонддун башкармалыгынын курамына коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү конкурстук 
негизде тандалат жана Байкоочу кеңештин чечими менен 3 жылдык мөөнөткө бекитилет. 
Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү 
Фонддун башкармалыгынын курамынан Уюштуруүчүн ун чечими менен чыгарылат. 
Коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү 
Фонддун башкармалыгынын курамынан Байкоочу кеңештин чечими менен чыгарылат. 
 
Коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн турган Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүн 
тандоо боюнча конкурс жөнүндө маалымат аны өткөргөнгө чейин 10 күндөн кечиктирбестен 
жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Өкмөттүк эмес жана коомдук уюмдардын 
өкүлдөрүнүн ичинен башкармалыктын мүчөлөрүн тандоо ар бир талапкерди талкуулоонун 
жыйынтыгы боюнча конкурсттук негизде Байкоочу кеңеш тарабынан жүргүзүлөт.  
Коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен Башкармалыктын мүчөлөрүн тандоонун 
тартиби Фонддун Уставы менен аныкталат. 
Фонддун башкармалыгынын төрагасы Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрүнүн ичинен 
Байкоочу кеңеш тарабынан 3 жылдык мөөнөткө дайындалат. 
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Фонддун башкармалыгынын функциялары жана ыйгарым укуктары: 

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

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. 

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

Облустук деңгээлдеги Фонддун администраторунун милдеттери Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн тийиштүү облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө жүктөлөт, райондук деңгээлде 
Фонддун администраторунун милдеттери райондук мамлекеттик администрациянын 
башчысына жүктөлөт. Фонддун администратору долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу 
маселелери боюнча Байкоочу кеңештин чечимдеринин тийиштүү түрдө аткарылышын 
камсыздайт. 
Фонддун администратору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Фонддун акча 
каражаттарынын сакталышы, натыйжалуу жана максаттуу пайдаланылышы үчүн жеке 
жоопкерчиликти тартат. 
Фонддун администратору Байкоочу кеңешке отчет берет. 
 
Аймакты өнүктүрүү фондунун администраторунун функциялары жана ыйгарым 
укуктары: 

1) Казыналык тутумунда Фонддун бюджеттик жана атайын эсебин ачат; 
2) долбоорлорду каржылоо жана ишке ашыруу, Фонддун бюджетин жана сметасын 
аткаруу маселелери боюнча Байкоочу кеңештин чечимдеринин аткарылышын 
камсыздайт; 

3) Фонддун атынан арыз ээси менен эки тараптуу макулдашууга кол коет; 
4) долбоорлорду каржылоодо төлөм документтерине кол коюу укугуна ээ; 
5) арыз ээси тарабынан макулдашуунун шарттары же долбоорду ишке ашыруунун жол-
жоболору бузулган шарттарда каржылоону токтото туруу укугуна ээ; 

6) Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына добуш берүү укугусуз катышат; 
7) Фонддун акча каражаттарынын кыймылын эсепке алат жана отчеттуулукту Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзөт; 

8) Фонддун акча каражатын жүгүртүү боюнча эсеп жана отчеттуулук Кыргыз 
Республикасынын мыйзамында коюлган тартип боюнча жүргүзүлөт; 

9) долбоорлорду ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Типтүү 
жобонун талаптарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
жалдануучулар тарабынан сакталышы боюнча аракеттерди жетектейт; 

10) операциялык чыгымдарга Фонддон бөлүнгөн акча каражаттарынын алкагында Фонддун 
чыгымдарынын сметасын иштеп чыгат жана Байкоочу кеңештин кароосуна жана 
бекитүүсүнө сунуштайт; 

11) Фонддун штаттык расписаниесин түзөт жана Байкоочу кеңешке бекитүүгө сунуштайт; 
12) Байкоочу кеңештин жыйындарын жана Фонддун Башкармалыгынын жыйындарын 
уюштуруу боюнча ишти жүргүзөт; 

13) көз карандысыз аудит үчүн маалыматты даярдайт. 
 
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. 
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Ар бир жылдын башында Фонддун администратору облустун/райондун социалдык-
экономикалык абалын изилдөөнүн негизинде Фондго акча каражаттарынын түшүүсүнүн 
болжолун даярдайт жана Байкоочу кеңештин кароосуна сунуштайт. 
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.   
Ар квартал сайын Фонддун администратору өткөн кварталда бюджеттин пайдаланылышы 
боюнча отчетту жана кийинки кварталга Фонддун каражаттарынын пайдаланылышы боюнча 
такталган болжолду Байкоочу кеңештин бекитүүсүнө сунуштайт. 

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

 

1.3.4. Фонддун штаттык кызматкерлери 

Региондорду өнүктүрүү Фондуларынын башкармалыгынын ишмердуулугу, Фонддун 
Администраторунун колу астында Фонддун штаттык кызматкерлери аркылуу ишке ашырылат. 
Ошого байланыштуу,Фонддун ишин, материалдык-техникалык жабдууну, Фонддун 
кызматкерлерине акы төлөөнү камсыздоо үчүн операциялык чыгымдарга каражаттарды 
төмөнкү тартипте бөлүү каралууда: 

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

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

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

Сандык курамы Фонддун ишинин көлөмүнө жараша керектуу каражат жана берилген 
долбоорлордун санына байланыштуу. 

 

1.4. Фонддун ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоо 
 
Каражаттарды пайдалануунун натыйжалуулугун камсыз кылуу жана долбоорлорду ишке 
ашыруу натыйжалуулугун баалоо максатында Региондорду өнүктүрүү фонддорунун алдында 
мониторинг жана баа берүү боюнча топтор түзүлөт. 
Мониторинг жана баалоо (МжБ) Фонддун каражатын максаттуу жана үнөмдүү пайдаланууну 
камсыз кылуу, мыйзамдын талаптарынан четтөөлөрдү таап чыгуу, ошондой эле Фонддун 
ишмердигинин натыйжалуулугун жана долбоорлорду ишке ашырууну баалоо максатында МжБ 
планына ылайык жүргүзүлөт. 
Мониторинг объективдүүлүк, ачыктык жана айкындуулук принциптерине негизделет. 
 
Фонддун ишинин натыйжалуулугуна мониторинг буларды аныктоо максатында жасалат: 

• ушул Жободо жана Фонддун Уставында аныкталган эрежелерге жана жол-жоболорго 
Фонддун ишинин шайкештиги; 
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• каражаттарды максаттуу пайдалануу шарттарынын сакталышы жана алардын 
бекитилген пландарга шайкештиги; 

• долбоорлорду аткаруунун натыйжалуулугун баалоо; 

• бюджеттик мыйзамдардын жол-жоболорунун жана ченемдеринин сакталышы.  
 

Сүрөт 4. «Мониторинг» жана «баалоо» терминдердин аныктамасы  

Мониторинг – долбоор пайда болгон 
мезгилден баштап каржылык жана 
материалдык чыгымдар, долбоорду жайылтуу 
жана  Фонддун ишмердигинин учурдагы 
натыйжасы боюнча маалымат чогултуу жана 
үзгүлтүксүз байкоо жүргүзүү. 
  

 
Баалоо – мониторингдин маалыматтарын (же 
баалоо учурунда алынган маалыматтарды) 
талдоонун натыйжасы, ал Фонддун 
ишмердигинин натыйжалуулугун жана 
долбоордун учурдагы абалын аныктайт, аралык 
жана акыркы натыйжаларды белгилейт, 
долбоорду жакшыртуу максатында анын 
ишмердигин жакшыртууга сунуштарды берет.2 
 

 

 
Долбоор боюнча төлөмдөргө мониторинг жана көзөмөл Фонд тарабынан аткарылат. Фонд 
сметанын аткарылышы жөнүндө отчетту коюлган тартип боюнча Кыргыз Республикасынын 
Каржы министрлигине сунуштайт. 
Мониторинг үчүн Мониторинг жасоо жана баалоо тобу түзүлөт, анын курамына Байкоочу 
кеңештин, Фонддун башкармалыгынын мүчөлөрү, мамлекеттик органдардын, ЖӨБ 
органдарынын, коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирет. 
Мониторингдин жана баалонун планын, мониторинг жүргүзүүнүн тартибин Фонддун 
башкармалыгы иштеп чыгат жана Байкоочу кеңеш бекитет. 
Мониторингдин максаттарына жана милдеттерине жетишүү үчүн Мониторингдик топтун 
мүчөлөрү Фонддун документтерин жана маалыматтарын эркин алуу укугуна ээ.  
Мониторинг жүргүзүлөт: 

• үзгүлтүксүз –  өнүктүрүү Фонддун администратору бекиткен Мониторинг планына 
ылайык; 

• керек болгон учурда (бир жолку мониторинг) – жарандардан даттануу арызы түшкөндө, 
ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузуу тууралуу маалымат түшкөн учурда. 

																																																													
2Долбоорлорду тандоо жана үлүштүк (кызыктыруучу) гранттын эсебинен каржылоо жөнүндө жобо, КР 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 21-апрелиндеги №230 токтому менен бекитилген. 
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Үзгүлтүксүз жана керек болгон учурда жургузулуучу мониторингдин мооноту жана тартиби 
Мониторинг жүргүзүү планына ылайык же керек учурда өнүктүрүү Фондунун администратору 
аркылуу аныкталат. 
 
Долбоорду баалоо төмөнкүлөрдү камтыйт: 

• индикаторлордун чыныгы көрсөткүчтөрүн, максаттык көрсөткүчтөр менен 
салыштыруу; 

• стратегияны ишке ашыруудагы жыйынтыктарды сандык жана сапаттык баалоо 
(объектилерди, көрсөтүлгун кызматтарды ж.б.); 

• пайдаланган ресурстардын эффективдүүлүгүн баалоо; 
• кошумча иликтөөнү пайдалануу менен долбоордун жергиликтүү жамааттардын 
турмушун өзгөртүүгө таасирин тийгизүүсүн баалоо. 

 
Мониторингдин жыйынтыктары отчет түрүндө болот, мында мониторингдин жыйынтыктары 
жана четтөөлөрдү жокко чыгаруу боюнча сунуштар чагылдырылат.  
Мониторингдик топтун отчету Фонддун башкармалыгынын жыйынында жана Байкоочу 
кеңештин жыйынында бир жылда 2 жолудан кем эмес угулат. 
 
Фонддун каражатын пайдалануу боюнча ачыктыкты жана айкындуулукту камсыз кылуу үчүн 
биргеликте мониторинг жана баалоо жүргүзүлөт, ага долбоордун милдеттерин аткаруунун 
жүрүшү жана натыйжанын жетишкендиктерин баалоону байкоо үчүн жайылтуунун ар кайсы 
стадияларында коомчулуктун кызыктар мүчөлөрү тартылат. 
 
 
II. Өнүктүрүү фонддор аркылуу артыкчылыктуу долбоорлорду каржылоо үчүн 
конкурсттук тандоо жана бекитүүнүн этаптары. 
 
Региондорду өнүктүрүү Фонддордун долбоордук билдирүүлөрдү каржылоо үчүн  конкурсттук 
тандоо тартибинин этаптары: 

1 этап. Долбоорлорду кабыл алуу жана тандоо өткөзүүнүн шарттары тууралуу массалык 
маалымат каражаттарында жарыялоо; 

2 этап. Долбоордук билдирүүлөрдү кабыл алуу жана каттоо; 
3 этап. Фонддун башкармалыгы менен артыкчылыктуу долбоорлорду баалоо жана тандоо; 
4 этап. Фонддун Байкоочу Кенеши менен долбоорлорду каржылоо максатында бекитүү. 

 
Региондорду өнүктүрүү Фондунун бюджеттик же атайын эсебине КР Каржылоо 
Министирлигинин казыналыгына каражаттын түшүүсү, массалык маалымат каражаттарына 
жарыялоого негиз болуп эсептелет. 
 
Фонддун акча каражаттары Байкоочу кеңеш тарабынан бекитилген долбоорлордун тизмегине 
жана жылдык бюджетке ылайык төмөнкү көрсөтүлгөн максаттарга багытталат. 4. Тиркемени 
карагыла. 
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Бюджеттик каражаттар төмөнкүлөрдөн түзүлөт:  

- жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны 
кармап туруучулардын төлөмү; 
- жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө 
жана күтүүгө чегерүүлөр;  
- конкурсттун женүүчүсү объекттин кенин пайдалануу 
укугун жыйынтык баа менен сатып алуусунан 3%.3  
 

Атайын каражаттар боюнча төмөнкүлөрдүн 
эсебинен түзүлөт:  
 - донорлордун жана демөөрчүлөрдүн ыктыярдуу 
төгүмдөрүнүн; 
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу 
салынбаган башка булактардын. 

 
 
 

 

 
Фонддун бюджеттик каражаттарынын эсебинен: 

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

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

3. 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; 

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

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

6. инвесторлор менен капиталга чогуу катышуу жана/же инвесторлор менен биргелешип 
каржылоо принцибинде облустарда, райондордо, шаарларда жана айыл аймактарында 
жаңы ишканаларды ачууга; 

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

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

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

																																																													
3	1994-жылдын 14-апрели N 1480-XII «Салыктык эмес төлөмдөр» Кыргыз Республикасынын мыйзамыдын 19-3 
беренеси.	
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10. билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык коргоо, маданият жана спорт, коргоо, 
жарандардын коргонуу, жалпыга маалымдоо каражаттары жана укук коргоо органдары 
чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын объекттеринин, анын ичинде облус жана район 
үчүн артыкчылыктуу мааниге ээ болгон курулушу аякталбаган объекттерди курууга 
жана оңдоого. 

 
Фонддун атайын каражаттарынын эсебинен: 

1. жөндөмдүү жана таланттуу балдарды колдоого; 
2. 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; 

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

4. 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. 

 
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.  
 
 
2.1. Биринчи этап Долбоорлорду кабыл алуу боюнча жана конкурсттук тандоонун 
шарттарын маалымдоо 

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

  

Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн конкурска долбоор берүго жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары (шаарлар жана айыл аймактар) эле катышат. Фонддун 
каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн конкурска долбоор берген жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органы Арыз ээси болуп эсептелет. 

Долбоорлорду кабыл алуу жана долбоорлорду тандоону жүргүзүү шарттары Фонддун 
Башкармалыгы тарабынан конкурс башталганга чейин 10 календардык күн калганга чейин 
жалпыга маалымдоо каражаттарына мамлекеттик жана расмий тилдерде жарыяланат, алардын 
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нускалары бардык мүмкүнчүлүгү бар билдирме берүүчүлөрдү жетиштүү камсыз кылгандай 
болушу керек. 
 
 
Долбоорлорду тандоо боюнча конкурстук жарыялоонун текстинде булар болушу керек: 

• Ким үчүн конкурс өткөрулөт 
• Өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланышы мүмкүн болгон негизги максаттар.  
• Конкурстун катышуучуларына жана долбоордук сунуштарга талаптар. 3 Сүрөттү 
караңыз. 

• Конкурска долбоордук сунуштарды кабыл алуунун башталуу жана аяктоо мөөнөтү; 
• Долбоордук сунуштарды кабыл алуунун убактысы жана дареги;  
• Кеңеш берүүнүн байланыш телефону жана электрондук дареги.  

 

Практика жүзүндө өнүктүрүү фонддору маалыматты жайылтуу үчүн райондук же облусттук 
гезиттерди, жергиликтүү сыналгыларды, үналгыларды жана уюштуруүчүн сайтын колдонушат. 
Мисалы: Чуй областтын өнүктүрүү Фонду, областтык гезитке кулактандыруу беруудон 
тышкары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерине телефонограмма 
жөнөтүшкөн.  3 Сүрөттү караңыз. 

 

Рисунок 3. Образец объявления 
Объявление о конкурсе проектных заявок  

для органов местного самоуправления Чуйской области 

Фонд развития Чуйской области объявляет среди айыльных аймаков и городов Чуйской области 
конкурс проектных заявок, направленных на поддержку приоритетных инициатив местного 
сообщества городов и айылных аймаков, направленных на повышение уровня жизни граждан, создания 
условий для местного экономического развития.  

Финансирование проектных заявок будет осуществляться Фондом развития Чуйской области 
за счет средств, поступивших от неналоговых отчислений недропользователей.  

Проектную заявку необходимо оформить согласно «Формы заявки на проект» представленной 
в Приложении 2. постановления Правительства Кыргызской Республики №633 от 10 ноября 2014г.  

Проектные заявки не соответствующие целевым направлениям и другим требованиям 
указанных в «Типовом положении о порядке формирования фондов развития регионов», 
утвержденным вышеуказанным постановлением Правительства Кыргызской Республики, а также 
содержащие неполный пакет документов и поступившие позже указанного срока приниматься не 
будут. 

Прием документов (в электронном и бумажном формате) осуществляется с 13 октября 2017 г.  
по адресу: г.Бишкек, ул.Т.Айтматова 92а с 9:00 до 15:00   

Последний срок подачи документов: до 15:00 13 ноября 2017г.  

Контактные телефоны для справок: (0777) 00-00-00, (0701) 00-00-00 
Электронная почта: fond.chu.obl@mail.ru  
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2.2. Экинчи этап: Долбоордук билдирүүлөрдү кабыл алуу жана каттоо  
 
Ар бир билдируу алардын келип түшүү 
тартибине жараша Долбоордук 
билдирүүлөрдү каттоо журналына 
катталат. Долбоордук билдирүүлөрдү 
каттоо журналы номер коюлган жана 
жип менен тигилген болушу керек.  

 
Билдирме берүүчүдөн долбоордук билдирүүнүн толук документтерин кабыл алуу жана каттоо 
Фонддун Башкармалыгы тарабынан кулактандырууда көрсөтүлгөн мөөнөттө туруктуу негизде 
жүргүзүлөт. 
Билдирме берүүчүнүн бардык долбоордук документтери, ошондой эле долбоорго тиешелүү 
башка документтер Билдирме берүүчүнүн же ишеним катка ылайык анын өкүлүнүн жеке өзү 
тарабынан Өнүктүрүү фондунун юридикалык дарегине ишеним көрсөтүлгөн мөөнөттө жана 
долбоорлорду кабыл алуу, каттоо графигине ылайык берилет. 
Конкурсттук тандоого катышуу үчүн билдирме берген жакка аны алганы тууралуу тил кат 
берилет. Мындай тил катта билдирменин катталуу номери, мөөнөтү, убактысы, берүү ыкмасы, 
колу жана арызды алган кишинин арызды каттоочу журналдагы колун камтышы керек. 
 
Долбоордук документтерди кабыл алуудан баш тартылганда да Долбоордук билдирмелерди 
каттоо журналына баш тартуунун себептери негизделип, мөөнөтү, убактысы, байланыштары, 
дареги, долбоордук билдирмени берген жактын колу жана 
 
Долбоордун сунуштарын каттоо журналына төмөндөгү маалыматтар сөзсүз жазылат: 

• бардык зарыл болгон документтерди берүү күнү жана убактысы; 
• долбоордук сунуштардын катталуу номери; 
• мекеменин дареги жана телефону; 
• мекеменин жетекчисинин аты-жөнү; 
• сунушталган долбоордун аталышы; 
• сунушталган долбоордун жетекчисинин аты-жөнү; 
• долбоордук сунушту берген билдирме берүүчүнүн аты-жөнү; 
• долбоордук сунушту берген жактын колу жана ким экени (аты-жөнү); 
• тиркелген барактардын саны. 

 
Типтүү жобонун талаптарына сунушталган документтердин туура келбегендигине 
байланыштуу долбоору каттоодон баш тартылган билдирме берүүчү белгиленген 
кемчиликтерди четтетип, билдирмесин жакшыртып же жаңы билдирме менен билдирмелерди 
кабыл алуу мөөнөтүнүн ичинде дагы бир жолу кайрыла алат. 
 
Суроолор жана жооптор Долбоордук документтерди кабыл алуудан баш тартылганда, 
Долбоордук билдирмелерди каттоо журналына баш тартуунун негизги себептери, мөөнөтү, 
убактысы, долбоордук арызды алган жактын колу, аты-жөнү көрсөтүлүп жазылат. 
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Тандоо мөөнөтүнөн кечиктирген учурда, билдирме берүүчү долбоордук билдирмелерин 
Фонддун башкармалыгына Өнүктүрүү фондунун эсебинен каржылоо үчүн долбоорду тандоо 
боюнча кийинки конкурска берүүгө укуктуу. 
 
Фонддун Башкармалыгы долбоордун документтеринин, долбоордук билдирмелерди 
каттоо журналынын, отурумдардын протоколдорунун жана Өнүктүрүү фондунун 

 
2.3 Үчүнчү этап: Фонддун башкармалыгы тарабынан артыкчылыктуу долбоорлорду 
баалоо жана тандоо жол-жоболору 

Фонддун Башкармалыгынын ар бир 
мүчөсү долбоордун бардык 
документтерин окуп чыгат жана ар бир 
долбоордук билдирме боюнча 
«Өнүктүрүү фондунун каражатынын 
эсебинен каржылоо үчүн долбоорду 
тандоо индикаторлору жана 
критерийлери баалоо таблицасына» ар 
бир билдирме боюнча балл коюп чыгат. 
Ар бир долбоорду баалоонун 
жыйынтыгын Фонддун 
башкармалыгынын мүчөсү Фонддун 
башкармалыгынын төрагасына же 
катчысына жөнөтөт. 

 

 

 
Фонддун Башкармалыгынын төрагасы Фонддун админстратору менен биргеликте каттоодон 
өткөн бардык долбоорлордук билдирмелердин көчүрмөсүн же электрондук түрүн Фонддун 
Башкармалыгынын ар бир мүчөсүнө берүүнү камсыз кылат. 
Фонддун Башкармалыгынын мүчөлөрүнүн долбоордун материалдарын карап чыгышынын 
жалпы мөөнөтү 30 жумушчу күндөн ашпашы керек. Эгерде долбоордук арыз боюнча 
(документтер) атайын текшерүү (экспертиза) жүргүзүлсө, кошумча материалдарды (бүтүмдөр) 
башка чараларды колдонуу үчүн суратып алып келсе, Фонддун Башкармалыгынын төрагасы 
билдирме берүүчүгө анын долбоорунун токтотулганы жөнүндө, долбоорго карата негиздүү 
дооматтарды көрсөтүп, көрсөтүлгөн кемчилдиктерди четтетүү сунуштарын жазуу түрүндө 
берет. 
 
Артыкчылыктуу долбоорлордун тизмесин түзүү үчүн катталган долбоорлорду тандоо Фондду 
Башкармалыгынын ар бир мүчөсү аныкталган критерийлерге ылайык койгон баллынын 
негизинде жүргүзүлөт. 
Фонддун Башкармалыгынын отурумунда долбоорлор топтогон сумма боюнча Байкоочу кеңеш 
кароо үчүн артыкчылыктуу долбоорлордун тизмеси түзүлөт жана бекитилет. Долбоор боюнча 
жалпы эсепти чыгаруу долбоорлорду тандоо боюнча комиссия мүчөлөрү толтурган баалоо 
таблицасынын негизинде жүргүзүлөт. Байкоочу кеңештин кароосуна жөнөтүлүүчү 
артыкчылыктуу долбоорлордун тизмеси Фонддун Башкармалыгынын Байкоочу кеңеш менен 
макулдашуусу боюнча аныкталат. 
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Регионду өнүктүрүү фондунун Байкоочу кеңешинин кароосу үчүн артыкчылыктуу 
долбоорлорду конкурстук тандоо боюнча Фонддун Башкармалыгынын кадам боюнча 
аракеттери 2-чи таблицасы 
 
Кадам № Кадамдын 

аталышы 
Кадамдын мазмуну Жыйынтык/документ 

Фонддун Башкармалыгынын аракеттери 

1 Кадам Конкурстук тандоого 
катышуу үчүн 
Билдирме 
берүүчүдөн 
долбоордук 
документтерди 
кабыл алуу жана 
каттоо 
кулактандырууда 
көрсөтүлгөн 
мөөнөттө туруктуу 
негизде жүргүзүлөт. 

Өнүктүрүү Фондунун 
кызматкери Билдирме 
берүүчүдөн 
долбоордук 
документтердин тобун 
Долбоордук 
билдирмелерди 
каттоочу журналга 
каттайт. 

1. Билдирме берүүчүнүн арызы, 
сунуштары менен долбоордук 
документтердин тобу; 
2. Долбоордук билдирмелерди каттоо 
журналына документтерди кабыл 
алып каттоо же андан баш тартуу; 
3. Баш тартуунун негизги себебин 
жазуу жүзүндө көрсөтүү менен 
кабарлоо же болбосо долбоордук 
билдирмени алууда тил кат берүү. 
 

2 Кадам Фонддун 
Башкармалыгынын 
ар бир мүчөсү 
Билдирме 
берүүчүдөн келип 
түшкөн, каттоодон 
өткөн долбоордун 
документтерин карап 
чыгат. 

Фондду башкаруунун 
ар бир мүчөсү жеке өзү 
ар бир каттоодон өткөн 
долбоордук 
билдирмеге балл коёт. 

Ар бир билдирме боюнча толтурулган 
«Өнүктүрүү фондунун эсебинен 
каржылоо үчүн долбоорду тандоо 
индикаторлорунун жана 
критерийлеринин таблицасы» 

3 Кадам Фонддун 
Башкармалыгынын 
мүчөлөрүнүн 
баасынан өткөн 
артыкчылыктуу 
долбоорлорду тандоо 
Фонддун 
Башкармалыгынын 
отурумунда ишке 
ашат. 

Артыкчылыктуу 
долбоорлорду тандоо 
Фонддун 
Башкармалыгынын 
мүчөлөрү берген ар 
бир долбоордук 
билдирмеге 
«Өнүктүрүү фондунун 
эсебинен каржылоо 
үчүн долбоорлорду 
тандоо 
индикаторлорунун 
жана критерийлеринин 
таблицасы» боюнча 
эсептөө 
комиссиясынын 
Фонддун 
Башкармалыгынын 
отурумунда баллдарды 
эсептөөсү аркылуу 
ишке ашат. 
 

1.Фонддун Башкармалыгынын 
отурумунун протоколу. 
2.Байкоочу кеңеште кароо үчүн 
бекитилген Артыкчылыктуу 
долбоорлордун тизмеси. 
3. Фонддун Башкармалыгынын 
отурумунун чечиминен кат/көчүрмө 
бардык билдирме берүүчүлөргө жана 
кызыктар жактарга протокол 
даярдалгандан кийин 5 (беш) жумуш 
күнүнөн кечиктирбей жиберилет. 
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Долбоорго артыкчылыктуу билдирмелерди тандоо, «Регионду өнүктүрүү фондунун 
каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорду тандоонун критерийлеринин жана 
индикаторлорунун таблицасы» критерийлер боюнча Фонддун Башкармалыгынын мүчөлөрү 
койгон баллдарды эсептөөнүн негизинде ишке ашат. 4 

Регионду өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн долбоорду 
тандоонун критерийлеринин жана индикаторлорунун 3-чү таблицасы 

Критерийдин аталышы Индикаторду баяндоо Балл 
1. Бюджеттик камсыздалышы - 300%дан жогору 5 
  - 100%дан 300%га чейин 10 
  - 100%дан аз 20 
2. Аймактык деңгээлдеги маанилүүлүк - айыл аймагынын деңгээлиндеги 

маанилүүлүк 
3 

  - райондун деңгээлиндеги маанилүүлүк 5 
  - облустун деңгээлиндеги маанилүүлүк 8 
  - республиканын деңгээлиндеги 

маанилүүлүк 
10 

3. 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 

4. Долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топтун болушу 

- долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топ жок 

5 

  - долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топ түзүлдү 

10 

5. Техникалык документтердин болушу    
  - техникалык документтердин 

талаптарга шайкеш келбегендиги 
0 

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук эмес шайкештиги 

10 

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук шайкештиги 

20 

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

- жергиликтүү бюджеттин, 
коомчулуктун, донорлордун 
салымынын жоктугу 

0 

																																																													
4 Приложение 3. ПП КР от 10 ноября 2014 года № 633 ««Регионду өнүктүрүү фондунун каражаттарынын эсебинен каржылоо 
үчүн долбоорду тандоонун критерийлеринин жана индикаторлорунун таблицасы»». 3 Тиркеме 



23	
	

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

5 

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

10 

7. - Долбоорду каржылоо жөнүндө 
жобонун талаптарынын толук 
аткарылышы 

10 

8. 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 

 
Билдирме берүүчүнүн долбоордук билдирмени (долбоорду) тандоого катышуусунун бардык 
этаптарында Билдирме берүүчү сунуштаган документтердин ичинде, долбоордук арыздын 
курамындагы документтердеги маалыматтар анык эмес болсо, Фонддун Башкармалыгы жана 
Байкоо кеңеши Билдирме берүүчүнү тандоого катышуудан четтетишет. 
Эгерде Билдирме берүүчүнүн сунушталган долбоору максаттык багытка туура келбесе, 
Фонддун Башкармалыгы долбоордук документтерди кабыл алуудан жана каттоодон жазуу 
түрүндө баш тартат. 
 
2.4. Төртүнчү этап: Долбоордук билдирмени каржылоо үчүн фонддун Байкоочу 
кенешинин бекитүүсү 

Долбоордук билдирмени каржылоо 
үчүн фонддун Байкоочу кенешинин 
бекитүү процедурасы. 
Байкоочу кеңештин ар бир мүчөсү 
артыкчылыктуу долбоорлордун 
тизмесин жана долбоордук 
документтерди карап чыгып, ар бир 
долбоор боюнча жеке чечим кабыл 
алат. 
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Байкоочу кеңеш Фонддун башкармасынан келип түшкөн долбоорлордун тизмеси Фонддун 
каражаттарынан каржылоо үчүн долбоорлорду бекитүү боюнча жыйын өткөрөт. 
Долбоорлорду биротоло тандоо боюнча Байкоочу кеңештин отурумунун чечими берилген 
тизмедеги долбоорлордун бюджетин күтүлгөн Фондго түшө турган акча каражаты менен 
салыштырууга негизделет. 
 
Фонддун башкармалыгы артыкчылыктуу долбоорлордун тизмегин Байкоочу кеңештин 
кароосуна Байкоочу кеңештин кезектеги отурумуна 30 (отуз) күн калганга чейин Типтүү 
жобонун талаптарына ылайык сунуштайт. 
 
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 болбосо; 
• долбоорлорду тандоо жол-жобосунун бузулгандыгынын фактылары ырасталса; 
• арыз ээси тарабынан арыз берүү жол-жобосунун бузулгандыгынын фактылары 
ырасталса; 

• тандоонун калган катышуучуларынын Байкоочу кеңеш тарабынан 
 
Долбоорлордун артыкчылыктуу тизмегине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 
жөнүндө чечим Байкоочу кеңештин жыйынга катышкан мүчөлөрүнүн 2/3 добушу менен кабыл 
алынат. 
 
Байкоочу кеңештин отурумунда кабыл алынган Фонддун каражатынын эсебинен каржылоо 
үчүн артыкчылыктуу долбоорлорду тандоонун жыйынтыгы боюнча чечим боюнча Байкоочу 
кеңештин отуруму бүткөндөн кийин 3 (үч) жумуш күндүн аралыгында протокол толтурулат 
жана Байкоочу кеңештин төрагасына жөнөтүлөт. 
Байкоочу кеңештин чечими даярдалгандан 5 (беш) жумуш күндөн кечиктирбей ал бардык грант 
алуучуларга, билдирме берүүчүлөргө ана кызыктар тараптарга 
 
Өнүгүү фондунун каржысынын эсебинен каржылоо үчүн артыкчылыктуу долбоорлорду 
конкурстук тандоодо Байкоочу кеңештин кадамы боюнча аракеттери 4-чү таблицасы 

Кадам 
№и 

Кадамдын 
аталышы 

Кадамдын мазмуну Жыйынтык/документ 

Байкоочу кеңештин аракеттери 

1 
Кадам 

Фонддун 
башкармалыгы 
Байкоочу кеңештин 
кароосуна 
долбоордун 
документтеринин 
тобунун көчүрмөсү 
менен 
артыкчылыктуу 
долбоорлордун 

Фонддун башкармалыгы 
тарабынан бекитилген 
«Артыкчылыктуу 
долбоорлордун тизмеси» 
жана долбоордук 
документтердин тобунун 
көчүрмөсү Байкоочу 
кеңештин ар бир мүчөсүнө 
сунушталат. 

1.Фонддун Башкармалыгынын 
отурумунун протоколу 

2.«Артыкчылыктуу 
долбоорлордун тизмеси» 

3.Долбоордук документтер 
тобунун көчүрмөсү 
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тизмеси боюнча 
протокол 
сунуштайт. 

2  
Кадам 

Байкоочу кеңештин 
ар бир мүчөсү 
артыкчылыктуу 
долбоорлордун 
тизмесин жана 
долбоордук 
документтерди 
колуна алат. 

Байкоочу кеңештин ар бир 
мүчөсү артыкчылыктуу 
долбоорлордун тизмесин 
жана долбоордук 
документтерди карап чыгат. 

 

Тизмедеги ар бир долбоордук 
билдирме боюнча Фонддун 
каражатынын эсебинен 
каржылоо үчүн негизделген 
макулдук берет же баш тартат 

3 
Кадам 

Өнүктүрүү 
фондунун 
каражатынын 
эсебинен каржылоо 
үчүн 
артыкчылыктуу 
долбоорлорду 
тандоо Байкоочу 
кеңештин 
отурумунда ишке 
ашат. 

 

Фонддун каражатынын 
эсебинен каржылоо үчүн 
артыкчылыктуу 
долбоорлорду тандап алуу 
жана бекитүү. 
 

1. Протокол Байкоочу 
кеңештин отуруму 

2. Бекитилген Өнүктүрүү 
фондунун каражатынын 
эсебинен каржылоо үчүн 
артыкчылыктуу долбоорлордун 
тизмеси. 

3. Фонддун Башкармалыгынын 
отурумунун чечиминен 
кат/көчүрмө бардык билдирме 
берүүчүлөргө жана кызыктар 
жактарга протокол 
даярдалгандан кийин 5 (беш) 
жумуш күнүнөн кечиктирбей 
жиберилет. 

 
 

Долбоорго берилген арыздарды 
каржылоону Байкоочу кеңеш 
жактырса, арыз ээси максаттуу 
каржылоо жөнүндө келишимге кол 
коет. 
 

 
 
III. Региондук өнүктүрүү боюнча фонд тарабынан жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 

органдарынын каржылоо үчүн долбоордук билдирууну даярдоо жана берүү тартиби  

3.1. Жергиликтүү өз алдынча бышкаруунун аткаруучу органдарынын долбоордук 
билдирууну даярдоо тартиби 

 
Долбоорду жайылтуу жана даярдыктын жүрүшү жөнүндө коомчулукка маалымдоо жана 
айкындыкты камсыз кылуу максатында жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы 
тарабынан демилгечи топ түзүлөт жана анын лидери тандалат. Демилгечи топ долбоордун 
ишмердигин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун келечеги менен (айылдык 
аймактын/шаардын социалдык-экономикалык программасы/стратегиясы менен байланышы; 
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натыйжалардын туруктуулугун камсыз кылуу) байланыштырышы, даярдыкты баалоосу жана 
коомдук мониторингди уюштуруусу, долбоорду жайылтуусу (донордук каражатты 
пайдалануу) жана жыйынтыктоосу керек. Долбоорду жайылтуу боюнча демилгелүү топтун бар 
болуусу артыкчылык болуп эсептелинет (10 балл менен). 

 
Долбоорлорду ишке ашырууда жергиликтүү жашоочулардын катышуусу:  

• демилгечи топтун курамына кирүү же долбоорду эффективдүү ишке ашыруу боюнча 
волонтердук катышуу; 

• кошумча каржылоо жана/же долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү жамааттын эмгек 
салымы; 

• долбоорду ишке ашырууда жергиликтүү жамаатты мобилизациялык иш чараларга 
тартуу; 

• долбоорду ишке ашыруунун журушун байкоодо өнүктүрүү Фондунун мониторинг 
тобунун же айыл Өкмөттун/мэриянын демилгечи тобунун курамына кирүү; 

• демилгечи топтун мүчөсү катары сатып алуу комиссиясынын курамына кирүү; 
• долбоорду ишке ашыруу жана монторингдин жыйынтыктары тууралуу маалыматтарды 
алуу.  

 
Сурот 7. Демилгелүү топтун муниципалитеттеги иштөө модели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо процесси – бул көйгөйлөрдү жеринде чечүү үчүн 
жарандардын уюшулган тобу, алардын түздөн-түз катышуусу жана колдоосу, жергиликтүү 
коомчулуктун өкүлдөрүн тартуу. 

 

3.2. Фонддорго долбоордук билдирмени берүү процедурасы 
 

3.	ДТ	айылдын	муктаждыктарын	
биргелешип	иликтөөнү	уюштурат	

10.	Өнүгүү	фондуна	жаңы	долбоордук	
сунуштарды	иштеп	чыгуу	

9.	ДТ	айылдын	муктаждыктарын	жаңы	
биргелешип	иликтөөнү	уюштурат	

8.	ААнын	Социалдык-экономикалык	
өнүгүү	программасын	жакшыртуу	жана	
ишке	ашыруу	боюнча	андан	аркы	иштер	

6.	Социалдык	долбоорлорду	ишке	
ашырууга	мониторинг	жана	баалоо	

5.	Кошо	каржылоо	
үчүн	фандрайзинг	

4.	Өнүгүү	фондуна	долбоордук	
сунуштарды	иштеп	чыгуу	

7.	ДТнын	ЖӨБОго	
жана	калкка	отчету	

2.	ДТнын	курамын	айыл	
өкмөт	башчысынын	буйругу	

менен	бекитүү	

1.	ДТ	мүчөлөрүн	айылдык	
аймактын	жалпы	

чогулушунда	шайлоо	
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Долбоордук билдирме даярдоодо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
(ЖӨБО) (арыз берүүчүлөрдүн) кадам боюнча аракеттери 5. Таблицасы 

Кадам 
№и 

Кадамдын 
аталышы 

Кадамдын мазмуну Жыйынтык/ Жумушчу 
документ 

1-кадам ЖӨБОго 
караштуу 
демилгечи топту 
түзүү 

Демилгечи топтун мүчөлөрүн 
жергиликтүү жашоочулардын 
жалпы чогулушунда тандоого болот  

Айыл өкмөтүнүн 
башчысынын буйругу 
менен бекитилген 
Демилгелүү топтун 
курамы 

2-кадам Айыл аймагынын/ 
шаардын 
жашоочуларынын 
артыкчылыктуу 
демилгесин 
көрсөтүү үчүн 
жергиликтүү 
коомчулукту 
тартуу  

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
уюмдары жергиликтүү 
коомчулуктун артыкчылыктуу 
демилгесин алып чыгуу үчүн 
чогулуш/жыйын өткөрүүнү 
уюштурат 

Жергиликтүү 
коомчулуктун 
артыкчылыктуу 
демилгесин алып чыгуу 
үчүн чогулуштун/ 
жыйындын протоколу  

3-кадам Квалификациялуу 
адистер тарабынан 
долбоорду иштеп 
чыгуу үчүн шарт 
түзүү 

Квалификациялуу адистерди 
долбоорду даярдоо үчүн тартуу  
Долбоорду жазуу 
Долбоордук-сметалык 
документтерге даярдык 
ишенимдүү уюмдардан тиешелүү 
бүтүмдөрдү алуу 

Квалификациялуу адистер 
тарабынан кызмат 
көрсөтүү боюнча келишим   

4-кадам Долбоорду 
жайылтуу жана 
даярдоо  
процессинде 
мониторинг  жана 
баалоону 
уюштурууну 
камсыз кылуу  

Демилгелүү топ долбоорду 
жайылтуу жана даярдоо  
процессинде мониторинг  жана 
баалоону уюштурат 

Долбоорду жайылтуу жана 
даярдоо  процессинде 
мониторинг  жана 
баалоонун жыйынтыгы 
боюнча отчет уюштурат  

5-кадам Жергиликтүү 
кеңештин 
сессиясында 
долбоорду 
бекитүү 

Жергиликтүү кеңештин туруктуу 
комиссиясынын бүтүмүн алуу  
Жергиликтүү кеңештин 
сессиясында долбоорду бекитүү 

Жергиликтүү кеңеш 
тарабынан бекиген 
долбоор/долбоорлор 

6-кадам Фонддун 
сынагына 
катышууга 
долбоордук 
документтерди 
өткөзүү. 

Өнүктүрүү Фондунун кызматкери 
Билдирме берүүчүдөн долбоордук 
документтердин тобун Долбоордук 
билдирмелерди каттоочу журналга 
каттайт. 

1. Билдирме берүүчүнүн 
арызы, сунуштары менен 
долбоордук 
документтердин тобу; 
2. Долбоордук 
билдирмелерди каттоо 
журналына документтерди 
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кабыл алып каттоо же 
андан баш тартуу;  
3. Баш тартуунун негизги 
себебин  жазуу жүзүндө 
көрсөтүү менен кабарлоо 
же болбосо долбоордук 
билдирмени алууда тил 
кат берүү. 

7-кадам Максаттуу 
каржылоо боюнча 
келишимге кол 
коюу 

Кайтарымсыз негиздеги конкурстук 
тандоонун жыйынтыгы боюнча 
Фонд акча каражатын Алуучуга акча 
каражатын берет, ал эми Алуучу  
грант алууга жана Келишимдин 
шартына ылайык максаттуу 
пайдаланууга милдеттенет. 

Максаттуу каржылоо 
боюнча келишим 

8-кадам Долбоорду 
жайылтууга 
киришүү 

Долбоорду жайылтуу боюнча иштин 
планы жана графиги, максаттык 
багытты сактоо 

Долбоорду 
аткаруучулардын  жана 
мониторинг топторунун 
аралык отчеттору 

 

 
Арыз ээси, долбоордук арызды камдоодо долбоор-сметалык документтерди жана башка 
долбоорго тиешелүү документтерди камдайт. 
Типтүү жобонун 62 пунктуна ылайык долбоордун долбоордук-сметалык документтерин жана 
башка техникалык документтерди иштеп чыгуунун наркын табыштаманын ээси Фонддун 
каражаттарынын эсебинен каржылоого долбоордук табыштаманын бюджетине киргизет.  
Коомдук пикирди эске алып демилгелүү топ тарабынан даярдалган долбоор же долбоордун 
тизмеси аныкталган тартипте толтурулат. 
Бул долбоорлор жергиликтүү кеңештин сессиясында бекилиши керек. 
Арыз берүүчү же анын ишенимдүү кишиси Фонддун Башкаруусуна документтердин толук 
тобун сунуштайт. 8. Сүрөтүү караңыз. 
 
Долбоорду тандоодо кошумча артыкчылыктардык факторлор болуп эсептелет: 

• өзүнүн бирге каржылоосунун болушу; 
• долбоорду ишке ашырууга жергиликтүү коомчулуктун катышуусу; 
• муниципалитеттин социалдык-экономикалык өнүгүүсү стратегиялык программанын 
артыкчылыктуу милдеттери болуп эсептелинет; 

• айылдын/айыл аймагынын жалпы чогулушунда (курултайда) долбоордун арызын 
жактыруу фактысы. 

Арыз берүүчүнүн бардык долбоордук документтери кароого кыргыз же орус тилинде кагаз 
жана электрондук түрүндө Долбоордук билдирмеге карата №1 тиркемеде сунушталат. 

Арыз берүүчү долбоорлорду тандоо боюнча конкурска катышуу үчүн төмөндөгү 
документтерди сунуштайт (мындан ары - долбоордун документтери): 
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1) Тиешелүү формада түзүлгөн билдирме берүүчүнүн кызыкчылыгын билдирүүгө 
ыйгарым укугу бар жактагынын атына ишеним кат. 

2) Типтүү форматтын негизинде иштелип чыккан долбоордук билдирме (долбоор) 
3) Фонддун эсебинен каржылоо үчүн долбоорлордун конкурсуна катышууга 
4) Долбоордук-сметалык документацияларды жана материалдардын ишинин сметалык 
баасын иштеп чыккан адистин сертификаты же мекеменин лицензиясы бар экенин 
аныктоочу документ. 

5) Объектке болгон муниципалдык менчик укугун далилдөөчү документ. 

 

 

 

Сунуштар: 

Арыз берүүчү тарабынан сунушталган бардык долбоордук документтер (долбоордук билдирме 
жана сунуштар), мөөр басылып, билдирме берүүчүнүн колу менен күбөлөндүрүлөт, же болбосо 
ишеним катка ылайык анын өкүлү болгон жактын колу коюлат. Бир барактан көп болгон 
бардык документтер номер коюлуп, тигилип, мөөр басылып, билдирме берүүчүнүн колу менен 
күбөлөндүрүлөт. Конкурстук тандоого катышкан билдирмелердин курамында сунушталган 
документтердин көчүрмөлөрүнүн ынанымдуулугу коюлган мөөр жана катышуүчүн ун колу 
менен тастыкталат. 

8.	Сүрот	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.	

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.	
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Берилген документтерде жалпы кабыл алынган түшүндүрмөлөр жана аталыштар аракеттеги 
ченемдик укуктук актылардын талабына ылайык колдонулушу керек.  

Билдирме берүүчүнүн долбоорунда камтылган маалыматтар бир түрдүү эмес түшүндүрмөдө 
болбошу керек.  

Долбоордук билдирмеде (долбоордо) зарыл документтердин жетишсиз болушу же 
Билдирменин курамында берилген документтер билдирме берүүчүгө кайтарылбайт. 

Маалыматтардын толуктугу жана тактыгы, ошондой эле документтерди толтуруунун сапаты 
үчүн жоопкерчилик билдирме берүүчүдө болот. 

Долбоордук билдирмеге (долбоорго) жана тиркемеге сунушталган маалымат жана материалдар 
долбоорду ийгиликтүү жайылтуу үчүн керек. Толук жана так жооптор жана (же) жазуулар 
болушу абзел. Долбоорлор мамлекеттик, кызматтык жана коммерциялык сыр же Кыргыз 
Республикасынын мыйзамына ылайык жашыруун маалыматтарды камтыбашы керек. 

 

3.3.Долбоорду ишке ашырууда арыз ээсинин милдети жана жоопкерчилиги 

Долбоордук билдирмени Байкоочу кеңеш жактырса, Билдирме берүүчү төмөнкүлөргө 
милдеттүү: 

• долбоорду ишке ашырууга катышуу үчүн жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоону 
камсыздоо; 

• долбоор боюнча товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүү; 

• зарылчылыкка жараша долбоордун аткарылышына ЖӨБ органдарынын техникалык 
көзөмөлдөөсүн камсыздоо; 

• долбоорду ишке ашыруунун бардык этаптарында Билдирме берүүчү мониторингдин 
жыйынтыктарынын негизинде долбоордун ишке ашырылышынын жүрүшү жөнүндө 
калкка маалымат берет. 

 
Жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо процесси – бул көйгөйлөрдү жеринде чечүү 
үчүн жарандардын уюшулган тобу, алардын түздөн-түз катышуусу жана колдоосу, 
жергиликтүү коомчулуктун өкүлдөрүн тартуу. 
 
Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуунун жол-жобосу Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт. 
Товарларды сатып алуу жана кызматты ишке ашыруу бул принциптерге негизделет: 

• эл алдында болуу, ачыктык, жабдып туруучуларга (жалдануучуларга) карата 
мыйзамдуулук жана калыстык; 

• жабдып туруучулар (жалдануучулар) арасында атаандаштыкты өнүктүрүү жана 
катышууну кеңейтүү; 

• мамлекеттик сатып алууларды ишке ашырууда жабдып туруучулар (жалдануучулар) 
үчүн бирдей жана адилеттүү шартты түзүү. 

 
Сатып алууларды жүргүзүү боюнча комиссиянын курамына: ЖӨБдүн аткаруу органынын 
башчысы жана адистери, жергиликтүү кеңештин төрагасы жана депутаттары, Фонддун 
Башкармалыгынын төрагасы, долбоордун демилгелүү тобунун мүчөлөрү кирет. 
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Сатып алуу жол-жоболорунун аткарылышы үчүн жоопкерчилик жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун аткаруу органынын башчысына жүктөлөт. 
 
Грант алуучу квартал сайын, ошондой эле долбоор боюнча ишти аяктоонун жыйынтыктары 
боюнча Фонддун башкармалыгына каржылык отчетту жана белгиленген форма боюнча 
долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө отчетту берет. 
Грантты пайдаланганы жана Долбоорду аяктаганы тууралуу финалдык отчет Грант алуучу 
тарабынан Долбоор аяктагандан кийин 30 жумуш күндөн кечиктирбестен Фонддун 
администраторуна 2 (эки) нускада берет, анда Долбоор тарабынан коюлган максаттарга жетүү 
боюнча Планга, Сметага жана Каржылоо планына дал келүү отчет камтылат. 

 
Фонд Алуучудан отчетту алып, Фонддун администратору аны карап чыгат, анын 
ишенимдүүлүгүн жана толуктугун баалайт. Отчетту карап чыгуу процессинде Фонддун 
администратору жана Фонддун Башкармалыгы Долбоордун аткарылышы тууралуу 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. 
Фонд Долбоорду оңдоону же толуктап иштеп чыгууну жана Гранттын пайдаланылышы 
жөнүндө отчетту талап кылууга укуктуу, ал эми Алуучу Фонддун бул талабын Тараптар 
макулдашкан мөөнөттө аткарышы керек. 
 
VI. Региондорду өнүктүрүү фонддордун ишмердигинин укуктук негиздери  

4.1. Кыргыз Республикасынын региондорду өнүктүрүү фонддорунун ишмердигин жонго 
салып турган ченемдик-укуктук актылар.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен кабыл алынган ченемдик укуктук базаны 
аныктоо максатында 2014-жылдын 10-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн № 633 
токтому «Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүү тартиби жөнүндө типтүү жобону бекитүү 
тууралуу» кабыл алынды. 
Кыргыз Республикасында Региондорду өнүктүрүү фонддордун иш аракетин тиэшелүү 
ченемдик-укуктук ченемдик-укуктук базасы түзүлгөн. 
Региондорду өнүктүрүү фонддордун уюштуруу негиздери жана иш тартиби  Кыргыз 
Республикасынын Граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, 
Кыргыз Республикасынын «Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө», «Коммерциялык эмес уюмдар 
жөнүндө» мыйзамдары, «Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүү тартиби жөнүндө типтүү 
жобону бекитүү тууралуу» 2014-жылдын 10-ноябрында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
№ 633 токтому менен жана башка Кыргыз Республикасынын учурдагы ченемдик-укуктук 
актылары менен тартипке салынып турат. Мындан тышкары Фонддун ишмердиги Өнүгүү 
фондунун Уставынын, Фонддун башкаруу уюмдарынын кабыл алынган Регламенттеринин 
негизинде ишке ашат. 
 
1996-жылдын 8-майы № 15 Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 85 
бересине ылайык Региондорду өнүктүрүү фонддор пайда табууну көздөбөгөн жана алынган 
пайданы катышуучулардын ортосунда бөлүштүрбөгөн коммерциялык эмес уюм. Региондорду 
өнүктүрүү фонддор өзунүн бирикмелеринин ассоциациялар (бирликтер) түрүндө түзүлүшүнө 
жол берилет. 
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2016-жылдын 16-майы № 59 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси 
республикалык, жергиликтүү бюджеттерди, кароо, бекитүү, тактоо жана аткаруу 
процессинде мамлекеттик каржыларды башкаруу чөйрөсүндө келип чыгуучу 
мамилелерди укуктук жөнгө салуунун негиздерин белгилейт, бюджеттик процесстин 
катышуучуларынын статусун белгилейт, бюджеттик мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 
жоопкерчиликтин укуктук негизин аныктайт. 

34-берене. Региондорду өнүктүрүү фонддору 

1. Региондорду өнүктүрүү фонддору жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү 
өнүктүрүүнү жана күтүүнү каржылоо жана Региондорду социалдык-экономикалык 
өнүктүрүүнүн программаларына ылайык максаттуу арналыштагы иш-чараларды 
ишке ашыруу үчүн багытталат. 

2. Региондорду өнүктүрүү фонддору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык чегерүүлөрдүн жана башка түшүүлөрдүн эсебинен түзүлөт. См. Рисунок 

3. Региондорду өнүктүрүү фонддорунун көлөмдөрү жергиликтүү бюджеттерге 
республикалык бюджеттен каралуучу бюджеттер аралык трансферттердин өлчөмүн 
аныктоодо эсепке алынбайт. 

4. Региондорду өнүктүрүү фонддорун түзүүнүн жана алардын каражаттарын 
башкаруунун тартиби Өкмөт тарабынан аныкталат. 

 
1 беренеге ылайык 1999-жылдын 15-октябры № 111 «Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын мыйзамы коммерциялык эмес уюмдарды, анын ичинде Кыргыз 
Республикасынын аймагында аракеттенген чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмдарды 
түзүүгө, алардын ишине, кайра уюштурулушуна жана жоюлушуна байланыштуу келип 
чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат. Ушул Мыйзамдын аракети коомдук бирикмелер, 
фонддор жана мекемелер түрүндө түзүлгөн коммерциялык эмес уюмдарга жайылтылат. 

1994-жылдын 14-апрели N 1480-XII «Салыктык эмес төлөмдөр» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамы салыктык эмес төлөмдөрдүн түшүнүгүн жана тизмесин 
аныктайт, ыктыярдуу салым жана мажбурлап өндүрүп алуу үчүн мыйзамдуу негиз түзөт. 

19-2-берене. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу 
үчүн төлөм 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу үчүн төлөм Кыргыз 
Республикасында пайдалуу кен байлыктарды издөөгө жана/же чалгындоого жана/же 
иштетүүгө укук алган жер казынасын пайдалануучу тарабынан төлөнөт. 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармап туруу үчүн төлөмдүн 
суммасын төлөө тартиби жана мөөнөттөрү "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
аныкталат. 

Лицензияны кармап туруу үчүн төлөмдөрдөн түшкөн суммалар жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын бюджеттерине түшөт. 
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Эгер лицензияланган аянт же анын бөлүгү айылдык аймактын, шаардын чек 
араларына кирбесе, анда бул аянттагы жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны 
кармап туруу үчүн төлөмдөр республикалык бюджетке жиберилет. 

19-3-берене. Жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдөрдү өнүктүрүүгө жана 
күтүүгө чегерүүлөр 

1. Пайдалуу кендерди (көмүрдү, сымапты, минералдык жана термалдык сууларды 
жана курулуш материалдар катары, анын ичинде курулуш материалдарын чыгарууда 
чийки зат катары колдонулуучу пайдалуу кендерди кошпогондо) иштетүүнү (казып 
алууну) жүзөгө ашыруучу жана катталган жерине карабастан пайдалуу кендердин 
табылган жери боюнча областтардын, райондордун өнүктүрүү фонддоруна жана 
тиешелүү жергиликтүү бюджеттерге чегерүүлөрдү жүргүзүүчү жеке же юридикалык жак 
жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөрдүн 
төлөөчүсү (мындан ары - төлөөчү) болуп саналат. 

 

Районду өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп райондук мамлекеттик администрация 
эсептелет. Облусту өнүктүрүү фондунун уюштуруучусу болуп Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү эсептелет. 
 
Фондду уюштуруучу төмөнкүдөй ыйгарым укуктарга ээ: 

а) Фонддун Байкоочу кеңешинин жыйындарына катышат; 
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. 
Фонд ишкердиктен киреше алууну көздөбөйт. Ишкердиктен алынган киреше, фонддун 
уставдык максаттарына жумшалат. 
Мекеменин өзүнө бекитилген укуктары жана ал сатып алган мүлк ушул Кодекстин 231-
статьясына ылайык аныкталат. 
Фонд мамлекеттик каттоодон өткөн учурдан тартып юридикалык жак болуп түзүлдү деп 
эсөптелет: 

- өзүнүн мөөрү, штампы, эмблемасы, логотипы бар; банктык же башка кредиттик 
мекемелерде белгиленген тартипте катталган өзүнчө балансы, расчеттук жана башка эсеп, 
анын ичинде валюталык эсептери бар. 
Менчигинде, чарба жүргүзүүсүндө же оперативдүү башкаруусунда өзгөчөлөнгөн мүлкү бар 
жана өзүнүн милдеттенмелери боюнча ал мүлкү менен жооп берген, өз атынан ушул 
мүлккө байланышкан жана мүлккө байланышпаган милдеттенмелерге ээ боло алуучу жана 
ишке ашыруучу, сотто доочу жана жоопкер катары да чыга алуучу уюм юридикалык жак 
катары таанылат.   
Фонд өзүнүн милдеттенмелери боюнча карамагындагы акча каражаттары менен жооп 
берет. Алар жетишсиз болсо, мекеменин милдеттенмелери боюнча субсидиардык 
жоопкерчиликти менчик ээси тартат. 5 

																																																													
5 КР ГК 164 беренеси   
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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. 

 
Фондун омоктуу өнүгүүсүн укуктук камсыздоо төмөнкү аспектини камтыйт: 

• Фондунун ички документтеринин аракеттеги мыйзамдарга шайкеш келиши; 
• жакшы аныкталган ыйгарым укуктарынын алкагында чечим кабыл алуу; 
• Фондунун ишмердиги процессинде аракеттеги мыйзамдарды сактоо жана устав боюнча 
талаптарды аткаруу. 
 

Талаш-тартыштарды жана чыр-чатактарды алдын алуу жана туруктуулугун камсыз кылуу 
максатында Фонд өзүнүн иш-аракеттеринин мыйзамдуулугу сакталышына буруу керек. 
 
Байкоочу кеңештин мүчөлөрү анын ишине коомдук башталышта катышат. 
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. 
 
Өнүктүрүү Фондусунун каражаттарын алып пайдаланууга жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары гана укуктуу. Фонддун каражатынан каржыдануу үчүн конкурска долбоорлорду 
берген жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары – билдирүүчү деп аталышат. Билдирүүчү, 
өнүктүрүү Фондусуна жергиликтүү жамааттардын өнүктүрүү Фондусунун максаттарына дал 
келген артыкчылык демилгесин аныктоо менен иштелип чыккан долбоорлорду сунуш кылат. 
Өнүктүрүү Фондунун кандай чектөөлөрү бар: 

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

• Ргиондорду өнүктүрүү Фондунун каражаттарды пайдалануусу, Типтүү жободо 
максаттык багыттары бекитилген. 

• 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. 

• Грантты, киреше алуу максатында пайдаланууга жол берилбейт. Грантты жеке 
пайда алуу булагы катары пайдаланууга болбойт. 

• 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.  
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V. Региондорду өнүктүрүү Фонддорунун веб-порталы менен кантип иштеш 
керек 

 
5.1. Региондорду өнүктүрүү Фонддорунун веб-порталы аркылуу конкурсттук тандоосуна 
долбоордук билдирмени берүүнүн тартиби 
 
Пайдалануучулардын ролдору 

 

В портале могут активно участвовать три типа пользователя: Портал менен уч 
активдуу пайдалануучулар катыша алат 

* Фонд  – Фонд развития района или области (ответственное лицо за работу с 
порталом) Райондун же облусттун өнүктүрүү Фонддору (партал менен ишти 
жургузуучу жооптуу адис) 

* Органы МСУ – органы местного самоуправления (айыльный аймак и мэрия 
города) 

* Наблюдатель – любое заинтересованное лицо может просматривать процесс 
приема проектов и конкурсного отбора. 

Фонды могут: 

* размещать от своего имени объявления на портале 

* рассматривать поданные на его объявления проекты органов МСУ (айыльных 
аймаков и городов). 

Органы МСУ  могут: 

* просматривать объявления своих Фондов (районного и областного значения) 

* подавать проекты на действующие объявления. 

Наблюдатели могут: 

* просматривать объявления любых Фондов 

* просматривать общую информацию о проектах 

* просматривать динамику процесса отбора проектов Фондами и статистику 
отобранных проектов 
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Вход в портал 

 

 

 

 

Нажмите на кнопку Вход в правом верхнем углу портала 
Введите выданные логин и пароль в новом окне 

И нажмите Вход 
 

Прием и конкурсный отбор проектов 

СОЗДАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
Перейдите в раздел Объявления и нажмите Добавить 

 

Для входа в портал необходимо ввести адрес FRR.TODAY в любом браузере 

Каждому Фонду выдан собственный логин и пароль для входа в систему 
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В появившемся окне введите: 
Наименование объявления (н-р, Развитие туристической отрасли) 
Перечислите приоритетные сферы, по которым должны подаваться проекты [при 
необходимости] 
Выберите способ финансирования (Спец. счёт или нет) 
Укажите Краткую аннотацию к объявлению 
Укажите Бюджет Фонда в сомах (например: , 40 000 000 сомов) 
Укажите Сроки действия объявления 
Перечислите в каких ещё Средствах массовой информации будет опубликовано 
Объявление 
Укажите контакты, где можно получить консультацию и дополнительную информацию 

 
Текст объявления о конкурсном отборе проектов должен содержать информацию: 
1. Кто и для кого проводит конкурс; 
2. основные цели, которые могут финансироваться Фондом развития; 
3. где можно ознакомиться с требованиями к участникам конкурса и проектным 

предложениям; 



38	
	

4. сроки начала и окончания приема проектных заявок на участие в Конкурсе.  
5. Адрес и время для приема проектных документов;  
6. контактный телефон, электронный адрес для консультаций и дополнительной 

информации.  
 

Проверьте введённую информацию и нажмите Сохранить 
 

 
 

 
 

Существует всего 4 этапа по которым осуществляется Отбор проектов: 

* Публикация объявления 

* Приём проектов 

* Оценка Правлением Фонда 

* Утверждение Наблюдательным советом 

Публикация объявления  

* Объявление видно только самому Фонду 

* Только в этом Статусе содержание объявления может быть откорректировано или 
полностью изменено по нажатию кнопки Изменить 

Приём проектов 

* Органы МСУ могут подавать свои Проекты по опубликованному Объявлению 
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1. УПРАВЛЕНИЕ ОТБОРОМ ПРОЕКТОВ 
 

 

Нажмите кнопку Опубликовать 

Прикрепите официальный документ, подтверждающий легитимность действия 

Нажмите Да 

Оценка Правлением Фонда 

*  Члены Правления Фонда проставляют свои Баллы по каждому Проекту и 
решают, какие из них попадут в Список приоритетных проектов и пройдут на 
Следующий этап – Утверждение Наблюдательным Советом 

Утверждение Наблюдательным советом 

* Наблюдательный совет рассматривает Список приоритетных проектов и по 
каждому Проекту принимает итоговое Решение об утверждении финансирования 
проекта или отказе. 
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После публикации Объявления автоматически портал перейдёт в статус Приём 
проектов 

У вас есть 2 возможных действия в процессе Отбора проектов на следующих этапах: 

1. Продлить 
2. Следующий этап 

Продлить – позволяет продлить срок этапа приема проектных заявок.  

Следующий этап – позволяет перейти на новый уровень рассмотрения проектов 
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Конкурсный отбор проектов Долбоорлорду конкурсттук тандоо 

5.2. Региондорду өнүктүрүү Фонддорунун веб-порталы аркылуу долбоорлорду 
конкурсттук тандоого кабыл алуу жана тандоо тартиби 

 

 

 

  

У Фонда есть 3 возможных действия над Проектом на этапе Приём проектов: 

1. Скачать – скачивает всю приложенную проектную документацию 
2. Регистрация – зарегистрировать проект для  участия в конкурсном отборе, 

проводимом правлением Фонда  
3. Вернуть – вернуть проект на доработку (потребуется указать причину возврата) 
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1. Оценка правлением Фонда 
 

 

 

У Фонда есть 3 возможных действия над каждым Проектом, прошедшим 
регистрацию в ходе Приема проектов: 

1. Скачать – скачать проектную документацию для изучения и оценки 
2. Одобрить/отказать – Члены Правления Фонда проставляют свои Баллы по 

каждому Проекту и решают, какие из них попадут в Список приоритетных 
проектов и пройдут на Следующий этап – утверждение Наблюдательным 
Советом 

3. Баллы – проставить баллы от каждого из членов Правления Фонда 
(требуется приложение отсканированных оценочных  листов с персональной 
подписью членов Правления Фонда) 

Особенности проставления Баллов: 

1. Только ответственный сотрудник Фонда вносит Баллы на основе оценочных 
листов членов Правления Фонда и прикрепляет их подписанные 
сканированные или сфотографированные копии 

2. На все Проекты каждый член Правления Фонда должен подать оценочный 
лист с подписью. Минимально требуемое количество оценивших каждый из 
проектов должно быть строго более 50% от общего количественного состава 
Правления Фонда 

3. Этап должен должен завершиться заседанием Правления Фонда для 
принятия решения по составлению Списка приоритетных проектов 

4. В случае отсутствия кворума на заседании – Фонд не имеет права перейти на 
Следующий этап (по утверждению Наблюдательным Советом) 
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4 этап: Утверждение Наблюдательным советом 

 

 

 

 

Особенности проставления Баллов: 

1. Только ответственный сотрудник Фонда вносит Баллы на основе оценочных листов 
членов Наблюдательного Совета и прикрепляет их подписанные сканированные или 
сфотографированные копии 

2. На все Проекты каждый член Наблюдательного Совета должен подать оценочный 
лист с подписью. Минимально требуемое количество оценивших каждый из проектов 
должно быть строго более 50% от общего количественного состава Наблюдательного 
Совета 

3. Этап должен должен завершиться заседанием Наблюдательного Совета для принятия 
решения по составлению Списка приоритетных проектов 

4. В случае отсутствия кворума на заседании – Фонд не имеет права перейти на 
Следующий этап (по утверждению Наблюдательным Советом) 

 

 

 

 

У Фонда есть 3 возможных действия над каждым Проектом, успешно прошедшим 
конкурсный отбор и попавшим в Список приоритетных проектов на 
утверждение Наблюдательным советом: 

1. Скачать – скачать проектную документацию для изучения и оценки 
2. Одобрить/отказать – члены Наблюдательного Совета проставляют свои 

Баллы по каждому Проекту и решают, какие из них утвердить на 
финансирование 

3. Баллы – проставить баллы от каждого из членов Наблюдательного Совета 
(требуется приложение отсканированных оценочных  листов с персональной 
подписью членов Наблюдательного Совета) 
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КОЛДОНУЛУУЧУ ТҮШҮНҮКТӨР: 
Арыз ээси - Фонддун каражаттарынын эсебинен каржылоо үчүн конкурска долбоор берүүчү 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы; 
Инфраструктура - коомдун жашоо-тиричилик шарттарын камсыз кылуу үчүн зарыл болгон 
курулмаларды, имараттардын жана инженердик тармактардын жыйындысы; 
Жергиликтүү коомчулукту мобилизациялоо - жергиликтүү коомчулуктун, жашоочулар 
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. Билим берүү, саламаттык сактоо, социалдык 
коргоо, маданият жана спорт, коргоо, жарандардын коргонуу, ошондой эле жалпыга 
маалымдоо каражаттары жана укук коргоо органдары чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдардын 
аймактык мекемелеринин өкүлдөрү Фонддун бюджеттик жана атайын каражаттарынан 
каржылоо үчүн арыз берүүчү аркылуу долбоордук табыштамаларды иштеп чыгууга жана 
берүүгө укуктуу; 
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. 
Веб-портал - сайт аркылуу ишке ашырылып жаткан долбоорлордун ачык-айкындуулугун 
корсотуучу, аймактарды өнүктүрүү фондуна долбоорлорду электрондук форматта беруу 
менен иш жургузүүчу компъютердик сайт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары веб-
порталы аркылуу долбоорлорду бере алышат, Аймактарды онуктуруу фонду жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары үчүн жарнамаларды жарыялоого, байкоочулар долбоорлорду 
көзөмөлдөй алат. 

 

  



45	
	

 

Тиркеме 1. 

№633 КР Өкмоттун Токтомуну 2 тиркемеси  

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) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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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 Талап 
кылынабы 
же жокпу 

Ким тарабынан 
аткарылат (уюмдун 

аталышы) 

Жооптуу Жыйынтык 

1 Объекттин техникалык 
абалын баалоо 

 Жумушчу комиссия  Дефекттик акт 

2 Объекттин схемасын же 
планын даярдоо 

 Адис же уюм (фирма)  Чиймелер, техникалык 
паспорт 

3 Топографиялык иштер  Райондук, облустук, 
шаардык 
архитектура, 
лицензиясы бар жеке 
фирма 

 Топографиялык сүрөткө 
тартуу 

4 Лабораториялык 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 Корутундуларды 
каттоо(*) 

 Райондук, облустук, 
шаардык кызматтар 

 Корутунду 

9 Деталдуу чиймелерди 
даярдоо (ДСД) 

 Райондук, облустук, 
шаардык 
архитектура, 
лицензиясы бар жеке 
фирма 

 ДСД 

10 Иштерди, жабдууларды 
жана материалдарды 
өзгөчөлөөнү баяндоо 

 Өзгөчөлөө же атайын 
уюм (фирма) 

 Өзгөчөлөөнү баяндоо 

11 Иштердин көлөмүн, 
материалдардын жана 
жабдуулардын санын 
эсептөө 

 Өзгөчөлөө же атайын 
уюм (фирма) 

 Иштердин 
көлөмдөрүнүн 
ведомосту, 
материалдык 
жабдуулар Эсептик 
бөлүк 
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12 Түшүндүрмө 
маалымкатты даярдоо 

 Өзгөчөлөө же атайын 
уюм (фирма) 

 Түшүндүрмө 
маалымкат 

13 ДСД макулдашуу  Райондук, шаардык 
архитектура 

 Макулдашылган ДСД 

14 Курулуш-монтаждоо 
иштерин (КМИ) каттоо 
жана аткарууга уруксат 
алуу 

 Курулуш 
көзөмөлүнүн 
мамлекеттик 
агенттиги 

 КМИ каттоо жана 
аткарууга уруксат 

_________________________ 
(*) 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) 

Бардыгы Анын ичинде: 

Фонд Жергиликтүү бюджет 
жана коомчулук 

Демөөрчүлөр 

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 
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№ Жергиликтүү бюджет жана коомчулук 
тарабынан салымдын формасы 

Салымды 
камсыздоо 
ыкмалары 

Салымдын 
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. 
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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 Жалпы 

наркы 
Алардын ичинен: 

Акы 
төлөнүүчү 
кызматтар 

АӨ, 
Жергиликтүү 
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 
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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. 
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 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 465 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

инфратүзүмдүк объектини изилдөөнүн__________________________ 
Айыл ____________________ Айыл аймагы _____________________ 
Күнү ________________________________ 
1. Комиссиянын курамы (АК жана АӨ өкүлдөрүнөн; ДТ мүчөлөрүнөн; коомчулуктун 

көз карандысыз өкүлдөрүнөн, КЭУ; зарылчылыкка жараша чакыртылган техникалык эксперт): 

№ Комиссиянын мүчөсүнүн аты-жөнү Уюм Комиссиядагы кызматы 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       

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: 
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№ Объекттин 
негизги 

элементтери 

Техникалык 
абалы 

Керектүү 
ремонттук 
иштердин 
түрлөрү 

Иштердин 
көлөмү 

Керектүү 
материалдар 

Саны 

1 Пайдубал           

2 Дубалдар           
3 Чатыры           
4 Тышкы жасалга           
5 Ички жасалга           
6 Жылытуу 

тутуму 
          

7 Полдор           
8             

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 

№ Долбоорду
н курамы 
жана 

иштин түрү 

Чен 
бирдиг
и 

Көлөмү 
же саны 

Бирдик 
баасы 

Жалп
ы 

наркы 
(сом) 

Каржылоонун/салымдын 
булактары 

Эскертүү 

Суралуучу 
сумма 

АК
, 
АӨ 

Коомчулук 

1                   

1.1                   
 Иштердин 

1-блогу 
боюнча 
жыйынтык 

                

2                   
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2.1                   
 Иштердин 

2-блогу 
боюнча 
жыйынтык 

                

3                   

3.1                   
 Иштердин 

3-блогу 
боюнча 
жыйынтык 

                

 Долбоор 
боюнча 
бардык 
иштер 
(1+2+3) 

                

  
1-4-2-тиркеме 

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

№ Сатып 
алынуучу 

материалдарды
н жана 

жабдуулардын 
түрлөрү 

Чен 
бирдиг
и 

Көлөм
ү же 
саны 

Бирди
к 

баасы 

Жалп
ы 

наркы 
(сом) 

Каржылоонун/салымдардын 
булактары 

Эскертү
ү 

Суралууч
у сумма 

АК
, 
АӨ 

Коомчулу
к 

1 Материалдар                 

1.
1 

                  

1.
2 

                  

  Материалдар 
боюнча 
жыйынтык (1) 

                

2. Жабдуу                 

2.
1 

                  

2.
2 

                  

  Жабдуу боюнча 
жыйынтык (2) 

                

  Материалдар 
жана жабдуулар 
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боюнча бардыгы 
(1+2) 

  
1-4-3-тиркеме 

3-таблица. ____________ долбоору боюнча техниканын жана автотранспорттун 
ижарасынын наркын эсептөө 

№ Ижарага 
алынган 

техниканын 
жана 

автотранспор
ттун түрлөрү, 
аткарылуучу 

иштер 

Чен 
бирди
ги 

Көлө
мү же 
саны 

Бирд
ик 

баасы 

Жалп
ы 
нарк
ы 

(сом) 

Каржылоонун/салымда
рдын булактары 

Эскерт
үү 

Суралуу
чу 

сумма 

А
К, 
А
Ө 

Коомчул
ук 

1                   
2                   
3                   
4                   

  
1-4-4-тиркеме 

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

№ Консультациялык 
кызматтарды жана 
чыгымдардын 
башка түрлөрүн 

баяндоо 

Убакыт 
чыгымдары 
же төлөө 
шарттары 

Күндүк 
ставка 
же баа 

Жалпы 
наркы 
(сом) 

Каржылоонун/салымдын 
булактары 

Эскертүү 

Суралуучу 
сумма 

АК, 
АӨ 

Коомчулук 

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 
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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 

Суралуучу 
сумма 

АК, 
АӨ 

Коомчулук 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 
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Долбоор боюнча биргелешкен мониторингдин жана баалоонун 
планы 

Долбоордун ишке ашырылышына биргелешкен мониторинг жүргүзүүнүн, прогрессин 
жана жыйынтыктарын баалоонун планы 
№ Долбоор 

боюнча 
мониторинг 
жана баалоо 

Маалыматтын 
булактары 

Мониторинг 
жүргүзүүнүн 

жана 
баалоонун 
методдору 

Мөөнөттөр 
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 

____ айы, 
жумасы 

___ айы, 
жумасы 

______ айы, 
жумасы 

______ айы, 
жумасы 

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

Иш жүзүндө                 

2  Пландалган                 

Иш жүзүндө                 

3  Пландалган                 

Иш жүзүндө                 

4  Пландалган                 

Иш жүзүндө                 
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1-7-тиркеме 
 
Аракеттердин жалпы планы, иштерди аткаруу ыкмалары жана мөөнөттөрү: 
  

№ Иштин түрү Иштерди 
аткаруу 
методдору 

Аткаруу 
мөөнөттөрү 

Жооптуу 
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. 
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Айлана-чөйрөнүн компоненти Курулуш 
фазасы 

Пайдалануу 
фазасы 

Жеңилдетүү 
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:__________________________   



58	
	

Тиркеме 2. 

№633 КР Өкмоттун Токтомуну 3 тиркемеси  

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 
1. Бюджеттик камсыздалышы - 300%дан жогору 5 
  - 100%дан 300%га чейин 10 
  - 100%дан аз 20 
2. Аймактык деңгээлдеги маанилүүлүк - айыл аймагынын деңгээлиндеги 

маанилүүлүк 
3 

  - райондун деңгээлиндеги маанилүүлүк 5 
  - облустун деңгээлиндеги маанилүүлүк 8 
  - республиканын деңгээлиндеги 

маанилүүлүк 
10 

3. 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 

4. Долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топтун болушу 

- долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топ жок 

5 

  - долбоорду ишке ашыруу боюнча 
демилгелүү топ түзүлдү 

10 

5. Техникалык документтердин болушу    
  - техникалык документтердин 

талаптарга шайкеш келбегендиги 
0 

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук эмес шайкештиги 

10 

  - техникалык документтердин 
талаптарга толук шайкештиги 

20 



59	
	

6. 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 

7. - Долбоорду каржылоо жөнүндө 
жобонун талаптарынын толук 
аткарылышы 

10 

8. 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 
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Тиркеме 3. 

№633 КР Өкмоттун Токтомуну 4 тиркемеси  

Максаттуу каржылоо жөнүндө КЕЛИШИМ 

2014-жылдын "___" ________________ 
  
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 
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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. 
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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. 
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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: 
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Кыскартуулардын тизмеси: 

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 7-августундагы № 465 токтомунун 
редакциясына ылайык) 

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 
КЭУ - коммерциялык эмес уюмдар 
Мамкурулуш - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги 
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4. Тиркеме  
 

Порядок формирования и расходования денежных средств Фонда 

Неналоговые отчисления от держателей лицензии на право пользования недрами и 
недропользователей поступают в республиканский бюджет. Потом Министерством финансов 
Кыргызской Республики расщепляются в соответствии с установленными законодательством 
нормативами в: 

• Фонды развития района; 
• Фонды развития области; 
• местный бюджет айылного аймака на территории которого расположено 
месторождение. 

Для осуществления деятельности Фонда открываются бюджетный и специальный счета в 
Казначействе. Финансирование проекта осуществляется на основе двустороннего соглашения, 
подписанного между Фондом, в лице администратора Фонда и заявителем, в лице руководителя 
исполнительного органа местного самоуправления. 
 
Финансы Фонда развития регионов поступают на бюджетный или специальный счета. 
Бюджетный счет Фонда формируется в основном от разовых отчислений держателей 
лицензии на право пользования недрами, 3% от итоговой цены за выкуп лицензии 
победителями конкурса и регулярных 2% отчислений на содержание местной инфраструктуры 
от недропользователей, осуществляющих разработку (добычу) месторождений полезных 
ископаемых (за исключением угля, ртути, минеральных и термальных вод и полезных 
ископаемых, применяемых в качестве строительных материалов, в том числе как сырье при 
производстве строительных материалов)6.  

Специальный счет Фонда предназначен для привлечения добровольных взносов доноров и 
спонсоров и иных источников, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.  

Финансирование из республиканского бюджета Фонда развития области и Фонда развития 
района осуществляется по установленным казначейским процедурам в соответствии с 
утвержденными сметами расходов в приоритетном порядке в течение 5 рабочих дней со дня 
зачисления средств Фонда в республиканский бюджет согласно нормативам расщепления.  

 
Фонд, который является главным распорядителем бюджетных средств, осуществляет расходы 
денежных средств в пределах выделенных средств, выполняя денежно-платежные операции по 
реализации отобранных проектов. Уточнение сметных назначений, в случае превышения 
поступлений над объемом средств, утвержденным законодательством Кыргызской Республики 
о республиканском бюджете на соответствующий год, осуществляется в установленном 
порядке. 
Кассовое обслуживание средств Фонда исполняется региональными отделениями 
Казначейства в объеме профинансированных сумм согласно предоставленным Фондом 
заявкам. 

																																																													
6	Статья 19-3 Закона Кыргызской Республики «О неналоговых платежах» от 14 апреля 1994 года №1480-XII	
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Неосвоенные на конец отчетного года остатки бюджетных средств на счетах Фонда в 
установленном порядке возвращаются в республиканский бюджет и утверждаются как 
средства соответствующего Фонда в следующем за отчетным году. 

 
Таблица 1. Порядок формирования и расходования денежных средств от неналоговых 

платежей в сфере недропользования 
 

№ 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
неналоговых платежей 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ  
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ 
ДАННЫХ СРЕДСТВ 

1  
ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
месторождение, которое 

находится на землях 
айылных аймаков или 
городов 
Платят за удержание 
лицензии 

 
В местный бюджет 
органов МСУ, на 

территории которого 
находится 

месторождение 

 
100% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого 
находится 
месторождение 

 
Согласно Программе 
социально-
экономического развития 
муниципалитета 

2  
ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
месторождение, которое не 
относится 
к землям 
айылных 
аймаков 
или 
городов  
Платят за удержание 
лицензии 

 
В республиканский 

бюджет 

 
100% на 

бюджетный 
счет Фонда 

развития области 

 
Согласно проектным 
заявкам победителей 
конкурсного отбора 
 

№ 

 
ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
неналоговых платежей 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ 
ДАННЫХ СРЕДСТВ 

3 
 

3 процентов от итоговой 
цены за реализацию права 
пользования недрами 
объекта конкурса за 

вычетом бонуса и стоимости 
пакета геологической 
информации о недрах; 

В республиканский 
бюджет 

3% на 
бюджетный 
счет Фонда 
развития области 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
конкурсного отбора 
 

3% на 
бюджетный 
счет Фонда 
развития района 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
конкурсного отбора  

3% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого 
находится 
месторождение 

Согласно Программе 
социально-
экономического развития 
муниципалитета 
 

3  
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
от реализации полезных 

 
В республиканский 
бюджет - 80 % 

50% на 
бюджетный 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
конкурсного отбора 
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ископаемых, расположенных 
на месторождениях с 
золотым запасом свыше 50 
тонн, а также иных полезных 
ископаемых 
общегосударственного 
значения 
 
Платят 2% отчисления на 
содержание местной 
инфраструктуры 
(согласно пунктам 2 и 3 
статьи 19-3 Закона КР «О 
неналоговых платежах»). 

 
На аккумуляционные 
счета соответствующих 
органов местного 
самоуправления в 
системе Казначейства 
 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

счет Фонда 
развития области 
 
30% на 
бюджетный 
счет Фонда 
развития района 
 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
конкурсного отбора   

 
В местный бюджет 
органов МСУ - 20 % 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

20% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого 
находится 
месторождение 
 

Согласно Программе 
социально-
экономического развития 
муниципалитета 
 

4  
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
от реализации полезных 
ископаемых, расположенных 
на месторождениях с 
золотым запасом менее 50 
тонн, а также иных полезных 
ископаемых не 
общегосударственного 
значения Платят 2% 
отчисления на содержание 
местной инфраструктуры 

 
В республиканский 
бюджет - 80 % 

 
 (Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

80% на 
бюджетный 
счет Фонда 
развития района 
 

Согласно проектным 
заявкам победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов –  
 

В местный бюджет 
органов МСУ - 20 % 
 
(Согласно п.83-1 
Типового положения 
ППКР №633) 

20% в местный 
бюджет органов 
МСУ, на 
территории 
которого 
находится 
месторождение 

Согласно Программе 
социально-
экономического развития 
муниципалитета 

5  
НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
от реализации полезных 
ископаемых, расположенных 
на территории земель 
лесного фонда и земель 
запасов Платят 2% 
отчисления на содержание 
местной инфраструктуры 

 
В республиканский 
бюджет – 100% 

 
100% на 
бюджетный 
счет Фонда 
развития района 
 

 
Согласно проектным 
заявкам победителей 
(органов МСУ) 
конкурсного отбора 
проектов 

 
 
Таблица 2. Источники финансирования и цели использование финансовых средств Фонда 
развития регионов 
 

№ Источники финансирования 
неналоговых платежей 

Вид платежа Цели финансирования  
из бюджетного счета Фонда 
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1 ДЕРЖАТЕЛИ лицензии на 
право пользования недрами 
для разработки 
месторождений полезных 
ископаемых, которые 
находятся на землях, не 
относящихся к землям 
айылных 
аймаков и 
городов 
 

Ежегодный 
платеж (ПУЛ) в 
Фонд развития 
области. 
Стоимость 
ПУЛ за каждый 
последующий год 
увеличивается  

- на мероприятия по благоустройству, озеленению и 
развитию инфраструктуры населенных пунктов; 

- на мероприятия по мелиоративному улучшению 
земель, ремонту и восстановлению ирригационных 
сетей, гидротехнических объектов и другие 
агротехнические мероприятия по улучшению 
состояния земель; 

- на разработку генеральных планов развития 
курортно-рекреационной зоны, проектов детальной 
планировки, градостроительной документации 
населенных пунктов, обеспечение экологической 
безопасности и мероприятия по охране окружающей 
среды; 

- на мероприятия по обеспечению местного 
населения чистой питьевой водой, ремонту и 
восстановлению водопроводных сетей; 

- на развитие проектов по государственно-частному 
партнерству в области, районах, городах и айылных 
аймаках; 

- на открытие новых предприятий в области, 
районах, городах на принципах совместного участия в 
капитале с инвесторами и/или совместного 
финансирования с инвесторами; 

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
области, района, города и айылного аймака; 

- на мероприятия по развитию туризма и созданию 
привлекательных условий для международного 
туризма; 

- на обновление и централизованное приобретение 
техники и оборудования, которое будет направлено на 
обеспечение потребностей сообщества и развитие 
местной экономики; 

- на строительство и ремонт объектов образования, 
здравоохранения, социальной защиты, культуры и 
спорта, правоохранительных органов, обороны, 
гражданской защиты, средств массовой информации, 
органов местного самоуправления, в том числе 
незавершенных объектов, имеющих приоритетное 
значение для области и района. 

2 ПОБЕДИТЕЛИ конкурса или 
аукциона на 
право 
пользования 
недрами 

Разовый платеж 
за участие в 
конкурсе 
(аукционе) 

3 НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ, 
осуществляющие разработку 
(добычу) месторождений 
полезных ископаемых  
до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

 

 

Регулярный 
платеж на 
развитие и 
содержание 
инфраструктуры 
местного 
значения в 
размере 2% от 
выручки без 
учета косвенных 
налогов, 
полученной от 
реализации 
полезных 
ископаемых. 

 Плательщики добровольных 
взносов Вид платежа 

Цели финансирования  
из специального счета Фонда  

4 ДОНОРЫ 

 

Добровольные 
взносы 
 

- на поддержку одаренных детей и талантов; 
- на микрокредитование многодетных и 

молодых семей, а также работников бюджетной 
организации, бизнес-проектов, способствующих 
социально-экономическому развитию области, на 
основе платности, срочности и возвратности через 
микрокредитную организацию; 

- на ипотечное кредитование, строительство 
жилья для социального уязвимых слоев населения; 

- на укрепление материально-технической базы 
и поддержку деятельности учреждений образования, 
здравоохранения и социальной защиты, культуры и 

5 СПОНСОРЫ Добровольные 
взносы 
 

6   
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Иные субъекты,  
незапрещенные 
законодательством КР 

 

Добровольные 
взносы 
 

спорта, правоохранительных органов, обороны, 
гражданской защиты средств массовой информации, 
местных государственных администраций. 
 

 

Таблица 3. Порядок формирования и расходования добровольных взносов из законных 
источников 

№ 
ИСТОЧНИКИ 
добровольных 
взносов 

КУДА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ПЛАТЕЖ 

КОНЕЧНЫЕ 
ПОЛУЧАТЕЛИ 
ПЛАТЕЖЕЙ 

ЦЕЛИ РАСХОДОВАНИЯ 
ДАННЫХ СРЕДСТВ 

1 ДОНОРЫ 

 

В республиканский 
бюджет  

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 
 

Согласно проектным заявкам 
победителей (органов МСУ) 
конкурсного отбора проектов 
для финансирования из 
специального счета Фонда 

2 СПОНСОРЫ В республиканский 
бюджет 

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 
 

Согласно проектным заявкам 
победителей (органов МСУ) 
конкурсного отбора проектов 
для финансирования из 
специального счета Фонда 

3 Иные субъекты,  
незапрещенные 
законодательством КР 

 

В республиканский 
бюджет 

100% на 
специальный счет 
Фонда развития 
района или 
области 

Согласно проектным заявкам 
победителей (органов МСУ) 
конкурсного отбора проектов 
для финансирования из 
специального счета Фонда 

 


