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Кириш үү 
 
 2014-2018-жылдар мезгилине карата  Бишкек шаарын социалдык-
экономикалык өнүктүрүү программасы “2025-жылдарга чейинки мезгилге 
карата Бишкек шаарын  өнүктүрүү концепциясы” жана  “2014-2018-жылдар 
мезгилине карата Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн  стратегиялык багыттары” -
стартегиялык документтерде белгиленген  милдеттерди  чечүүгө карата  
комплексттик иш алып баруу жана аны андан ары улантуучулук  
принциптерине негизденген. 
 Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасы  
ыраттуу жана логикалык байланыштагы бөлүктөрдөн турат. 

1) Бишкек шаарын  өнүктүрүү концепциясы (Концепция) –шаарды 
өнүктүрүүнүн стратегиялык жолун,  өнүктүрүүнүн   негизги 
багыттарынын максаттуу ориентирлерин жана тармактарын 
көрсөтүүчү бөлүк. 
2) Биринчи кезектеги чаралардын программасы (Программа) – 
жакынкы келечекте ишке ашырылуучу жана өнүктүрүүнүн 
стратегиялык  багыттарынын алкагында долбоордук милдеттерди 
натыйжалуу чечүү үчүн зарыл шарттарды түзүүгө багытталган 
артыкча маанилүү аракеттердин тизмегинен турган бөлүк. 

 
 Программанын милдеттерине жетишүүгө багытталган, анын ичинде 
биринчи кезектеги чаралар программасынын алкагындагы айрым иш-чаралар 
планынын долбоору Программага тиркеме болуп кызмат кылат. Берилген иш-
чаралар Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 
шаардыктардын активдүү топтору тарабынан демилгеленген  долбоорлор/иш-
чаралар менен Программаны ишке ашыруу  механизмин көрсөтөт. 
 

1 – б өлү к . Би      
 
 Бул Концепция  Бишкек шаарынын  келечектеги каалагандай кооз  
көрүнүшүн берет жана реформалардын маанилүү аспектилерин камтыган  
шаарды өнүктүрүүнүн негизги  багыттарын аныктайт. 
 Бишкек шаары - ачык мүмкүнчүлүктөрдүн  шаары, анда шаардыктар 
менен   шаар бийлиги  өнөктөштүктө ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн түзө алат.  
Бишкек -  динамикалуу экономикалык жана натыйжалуу башкаруудагы шаар. 
 Келечектеги көрүнүштүн  башкы  максаттуу ориентирлери: - коопсуз, 
ыңгайлуу жана ийгиликтүү шаар. 
 Көрсөтүлгөн  багыттардын негизинде -  2014-2018-жылдар мезгилине 
карата Бишкек шаарын өнүктүрүүнүн  стратегиялык багыттары тарабынан 
аныкталган  артыкчылыктар белгиленген. 
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Коопсуз шаар 
 
 Коопсуз жашоо  коомдук климаттын абалын,  шаардыктардын бир 
бирине болгон ишенимин, толеранттуулуктун жогорку деңгээлин,  
жарандардын ден соолугуна  тийген терс таасирлердин деңгээлин 
төмөндөтүүнү өзүнө камтыйт. 
 
• 2018-жылга карата Бишкек  жарандарга коомдук жана  жеке 
 коопсуздугун  кепилдеген аймакка айланат. 
•  Мамлекеттик укук коргоо жана  муниципалдык органдар коомдук 
 жана  өкмөттүк  эмес уюмдар менен биргелешип    шаардыктардын 
 жана  борбордун  меймандарынын тынчтыгын коргойт. 
• Бишкек  ар бир адам жана анын үй-бүлөсү  шаардын  бардык   жеринде,  
 сутканын бардык учурунда өзүнүн жеке коопсуздугуна  бекем ишенген  
 шаар болот 
• Кызыккан  жарандар  коомдук тартипти колдоогожигердүү катыша 
 алышат жана  шаардын санитардык-эпидемиологиялык 
 кызматтарынын иш-аракеттерин контролго ала алышат. 
 
 
Ыңгайлуу шаар 
 
 Жашоонун ыңгайлуулугу шаардык чөйрөнүн  сапатына жараша болот, 
ал  шаардын тургундары үчүн максималдуу   ылайыктуу болууга тийиш. 

• 2018-жылга карата Бишкек   ыңгайлуу  чөйрөсү,  уникалдуу шаар 
көрүнүшү жана  жогорку сапаттагы жашоо-тиричилиги менен өзүнө 
тарткан шаар болот. 
• Демилгелүү  шаардыктар менен  кызматташтыкта  заманбап 
шаардын инфраструктурасынын негизги элементтери – коомдук жайлар, 
аянттар, бульварлар жана сейил бактар  ыңгайлаштырылат. 
• Мамлекеттик- менчик өнөктөштүк шаардын бардык райондорунда  
калкты тейлөөнүн жогорку деңгээлин жана  коомдун бардык катмары 
үчүн  ыңгайлуулукту камсыз кылат. 

 
Ийгиликтүү шаар 
 
 Бишкек  өзүнүн жеке жана кесиптик  жөндөмдүүлүктөрүн ишке 
ашырууга  умтулган ишкер жана таланттуу адамдарга ийгиликтүү иш-
аракеттенүү жана карьералык өсүү үчүн кеңири келечекти ачат. 
 

• 2018-жылга карата Бишкек   демилгелүү шаардыктарды, 
инвесторлорду жана туристтерди өзүнө тарткан борборго айланат. 
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• Ийгилик шаардын жаңы бренди болот.  Бишкек шаарын 
өнүктүрүүнү  инвестирлөө жана Бишкек  шаарында жашоо  дүйнөлүк 
жана  ата мекендик   бизнес элитасы үчүн абройлуу болуп саналат. 
• Бишкек заманбап маалыматтык инфраструктурасы менен  -  ишкер 
чөйрөнүн иштешин камсыздаган  маалыматтык  уюштуруучулук түзүм 
системасы,  подсистемалар,  социалдык тармактар жана 
коммуникациялар менен айрымаланат. 
• Шаардын  өнүккөн рыноктук  институттары -  мекемелердин жана 
уюмдардын (банктар, биржалар,  жарманкелер,  камсыздандыруу, 
консультациялык, маалыматтык компаниялар ж.б.) системалары  
товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  рынокто эркин  жүрүүсүн 
камсыздайт. 
 

 Программанын негизин түзгөн бул үч бөлүк – коопсуздук, ыңгайлуу жана 
ийгиликтүү шаар -  шаарды өнүктүрүүнүн   артыкча маанилүү багыттарын 
түздү. 
 
 Өнүктүрүүнүн негизги   бутактары  (а)  шаарды өнүктүрүү боюнча   
чечимдерди  кабыл алуу  процессине бул факторлордун  катышуусу үчүн (б)  
биргелешкен чечимдерди ишке ашырууга бул топтордун өкүлдөрү салым 
кошуусу үчүн  шарттарды  түзүүгө багытталган. 
 Бишкек шаары  -   кызыкчылыктары бар бардык топторго шаардын 
жашоо-тиричилигинин бардык  тармагында  аракеттенүүгө бирдей жана ачык 
мүмкүнчүлүктөрдү берген коомдук чөйрө жана  мейкиндик. Баарын 
бириктирген биримдик  идеясы - бийликтин, жигердүү шаардыктардын жана  
ишкерлердин өнөктөштүгү болгон  учурда гана  ийгиликтүү  өнүгүүгө мүмкүн 
экендигин түшүнүү  шаардын келечеги үчүн  жоопкерчиликти биргелешип 
кабыл алууга негиз болот. 
 Өнүктүрүүнүн  артыкча багыттарын ишке ашыруу  башкаруунун азыркы  
системасын жана  колдонуудагы  ресурстук мүмкүнчүлүктөрдүөзгөртүүсүз 
мүмкүн эмес. 
  Шаарды туруктуу өнүктүрүү  башкаруу системасына жаңы мамиле 
кылуу менен камсыздалат,  анын негизинде  - жаңыланган Шаарды өнүктүрүү 
агенттиги (ШӨА) түзүлөт, анын милдетине төмөндөгүлөр кирет: 
 а) шаарды өнүктүрүү маселелери боюнча терең  аналитикалык  иштерди, 
изилдөөлөрдү  жүргүзүү, анын негизинде  шаарды өнүктүрүүнүн багыттары,  
шаарды өнүктүрүү саясатын иштеп чыгуу үчүн негизги параметрлер түзүлөт. 
 б) шаардыктардын,  Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын суроо-талаптарынын,  улуттук өнүктүрүү  
программаларынын негизинде  шаардын  жашоо-тиричилик чөйрөсүн  
өнүктүрүүнүн шаардык саясатын бул Программага ылайык иштеп чыгуу. 
 в)  Программаны ишке ашырууну  узак мөөнөттүү келечекте  камсыз 
кылууга  мүмкүндүк берген ресурстук саясатты түзүү. 
 г) көп деңгээлдүү мониторинг системасын киргизүү жана  өнүктүрүү 
программасын,  мэриянын  бизнес процесстеринин ишке ашырылышын баалоо 
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жана  өнүктүрүү программаларынын аткарылышы боюнча шаардыктардан 
кайтарымдуу байланышты  камсыздоо 
 д)  шаардыктардын  жигердүү топторун түзүүгө  таасир көрсөтүү.  
Жарандардын жигердүү  топторунун, бизнестин, инвесторлордун демилгелерин 
кабыл алуу, талдоо, аларды  андан ары  калыптандыруу жана   талкуулоо, 
бекитүү үчүн шаардык кеңешке берүү, ошондой эле  аткаруу үчүн мэрияга 
берүү. 
 ШӨА ишинин алкагында түзүлгөн демилгелер, программалар,  
долбоорлор Бишкек шаарынын мэриясынын  жана анын түзүмдүк 
бөлүмдөрүнүн иш-аракеттери үчүн негиз болуп саналат. 
 Жыйынтыктарга жетишүү мониторинг жана баалоо системасы  аркылуу  
иликтөөгө алынат, ал эми  баалоонун жыйынтыктары программаны түзөтүү 
үчүн негиз болуп саналат.  
 Мониторинг жана баалоонун  (МжБ) төмөндөгү  деңгээли  киргизилет: 
 А)  Бишкек шаарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасын 
ишке ашырууну МжБ; 
 Б) шаардын жашоо-тиричилигинин айрым чөйрөсүндө өнүктүрүү 
программасын ишке ашырууну МжБ; 
 В) жыйынтык көрсөткүчтөрүн жана тургундарды  кызмат көрсөтүүлөр 
менен канааттандырылышынын даражасын баалоо аркылуу  жергиликтүүөз 
алдынча башкаруу органдарынын жана анын аймактык  түзүмдөрүнүн иш-
аракеттерин баалоо; 
 Г)  муниципалдык кызматчылардын иш-аракеттеринин  натыйжасын 
баалоо. 
 
 Ошонтип,  шаарды өнүктүрүү саясатын жана программаларын түзүү 
мэриянын  бөлүмдөрүнүн  ыйгарым укуктарынан чыгарылат жана  Шаарды 
өнүктүрүү агенттигине өткөрүп берилет.  Шаардык кеңеш тарабынан 
бекитилген саясаттардын жана программалардын ишке ашырылышы, 
белгиленген эрежелердин подрядчылар тарабынан сакталышына 
мониторингжүргүзүү  үчүн жоопкерчилик  мэриянын иш-аракеттеринин 
артыкча маанилүү бөлүгү болуп саналат. 
 ШӨАнын иш-аракети –башкаруунун  маанилүү элементи катары 
өнүктүрүү программасын аткарууга,  аларды ишке ашыруу боюнча  
аракеттер/иш-чаралар планын иштеп чыгууда колдоо көрсөтүүгө  карата  
мэриянын түзүмдүк  бөлүмдөрү үчүн  техникалык  тапшырмаларды иштеп 
чыгууга  карата багытталат. 
  Шаардык кеңештин деңгээлинде Программаны ишке ашыруу, ошондой 
эле  муниципалдык тармактык  өнүктүрүү программаларын ишке ашырууну 
жалпысынан  контролго  алуу системасы концентрацияланат. 
 Башкаруу системасын  реформалоо жана  ресурстук потенциалды 
максималдуу мобилизациялоо артыкча багыттардын алкагында милдеттерди 
натыйжалуу  чечүүгө мүмкүндүк берет. 
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  Программада белгиленген милдеттер артыкча багыттардын алкагында  
ШӨА үчүн техникалык тапшырмаларды  түзүүгө карата негиз  болот, алардын 
негизинде  шаарды өнүктүрүү   саясаты жана программасы  иштелип чыгат. 
 

1-багыт.  Коопсуз шаар 
 
 Мэрия жана шаардыктар   шаардагы коомдук, жеке жана  экологиялык 
коопсуздук үчүн  биргелешкен  жоопкерчиликте болушат. 
 
 1.1.  Мэриянын шаардык  укук коргоо органдары жана коомдук уюмдар 
менен өз ара бирге аракеттенүү  системасын өркүндөтүү. 
 1.2. Шаардык  аймактардын санитардык, экологиялык жана авариялык  
абалы үчүн  жооп берген мамлекеттик кызматтардын ишинин 
натыйжалуулугун жогорулатуу жана  тез экстрендик жардам  көрсөтүү. 
 1.3. Кылмыштуулукту жана  укук бузууларды алдын-ала жоюу  үчүн 
шаардык инфраструктураны түзүү жана пайдалануу (жарыктандыруу,  видео 
байкоо,  жол кыймылынын  коопсуздугу ж.б.у.с)  
  

2-багыт. Ыңгайлуу шаар 
 
 Ыңгайлуу шаар  шаардык райондорду өнүктүрүү жана  бирдиктүү 
шаардык мейкиндикке бириктирүү,  турак жай-коммуналдык кызмат 
көрсөтүүлөрдү жакшыртуу,  коомдук  жайлардын  сапатын жогорулатуу 
жана уникалдуу  өзүнчө  шаардык маданиятты түзүү  жолу менен пайда 
болот. 
 

 2.1.  Муниципалдык  кызмат көрсөтүүлөрдү оптимизациялоо жана  
шаардыктарды  сапаттуу  кызмат көрсөтүүлөр менен камсыз кылган турак жай-
коммуналдык чарбанын инфраструктурасынын  сапаттуу иштешин  камсыздоо. 
Муниципалдык  кызматтардын ишин колдонуудагы  функцияларга жана 
ресурстарга таянган көрсөткүчтөрдөн шаардыктардын муктаждыктарын  
канааттандырган көрсөткүчтөргө которуу. 
 2.2.  Мэриянын жана шаардыктардын күч-аракеттерин  көп 
функционалдуу коомдук  мейкиндиктерди уюштуруу үчүн  мобилизациялоо.  
Шаардын жашыл аймагын өнүктүрүү:  жашыл аймактарды шаардын рекреация 
системасына  киргизүү,  жашыл рекреациялык аймактардын аянтын кеңейтүү 
жана  алардын сапатын жогорулатуу,  бул аймактардын эс алуу жана маданий   
керектөөлөрүн  канааттандыруучу инфраструктурасын өнүктүрүү. 
 2.3.  Шаардыктардын бардык топтору үчүн шаарда тез жана ыңгайлуу 
жүрүүнү камсыздоого багытталган транспорттук  системаны реформалоо,  
ирети менен транспорттун  менчик түрүнөн коомдук транспортко, 
велосипеддик жана жөө жүрүүгө  өткөрүү. 
 2.4. Шаардын чыгармачыл индустриясын колдоо жана  шаардык 
турмушка  шаардыктардын жаңы муунун интеграциялоо аркылуу  шаардык 
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маданиятты түзүү. Бишкек шааарынын алкагында өз алдынча аныкталган жана 
кабыл алынган социалдык  позициялардын алкагында өз алдынча ишке ашыруу 
мүмкүнчүлүгүн камсыздаган түркүн маданий мейкиндикти калыптандыруу. 
 2.5. Жогорку эстетикалуу жавна  оригиналдуу  архитектурадагы шаардын  
уникалдуу  көрүнүшүн түзүү. 
 2.6. Калктын аз камсыз болгон  катмарын социалдык коргоонун 
муниципалдык   кепилдигин жогорулатуу.  Муниципалдык социалдык чөйрөнү  
комплекстүү өнүктүрүү (бирим берүү, саламаттык  сактоо, маданият, спорт). 
 2.7. Экологиялык коргоонун жогорку  деңгээлин орнотуу. 
 2.8.  Өз ара биримдикке негизденген  жигердүү шаардык  жамаат менен 
биргелешип  шаарды өнүктүрүү,  шаардыктардын жаңы муунун шаардын 
жашоо-турмушуна интеграциялоо,  жашаган жер үчүн жоопкерчиликти алуу. 
 Учурдагы ыңгайлуу аймактарды  кеңейтүү,  алардын сапатын 
жогорулатуу,  өз алдынча  шаардык маданиятты  түзүү жолу менен ыңгайлуу  
шаар пайда болот. 
 

 3-багыт.  Ийгиликт үү  шаар 
 
 Ийгиликтүү шаар – бардык жагынан ийгиликтүү.  Ишкер 
шаардыктарга, донорлорго жана инвесторлорго кеңири  келечектүү жол 
ачкан шаар,  салган инвестицияларын көбөйтүүгө,  интеллектуалдык 
капиталды финансылык капиталга  трансформациялоого мүмкүндүк берет. 
Демилгелүү адамдарга бирдей укук  берген жана  ийгиликтүү  долбоорлорго 
суроо-талаптарды  түзгөн  шаар. 
 
 3.1.   Ырааттуулук, ачык-айкындуулук, туруктуулук жана  чечимдерди 
биргелешип кабыл алуу  принциптеринде ишкер чөйрө менен  мамиле түзүү. 
 3.2.  Инвестициялык климатты жакшыртуу,  шаардын кызыкчылыктарын 
башка топтордун кызыкчылыктары менен бириктирүү,  долбоорлорду 
администрациялык жана  инфраструктуралык  жактан колдоо. Инвестициялык 
пакеттерди түзүү жана  инвесторлорду тартуу. 
 3.3. Экономикалык потенциалдарын оптимизациялоо максатында  шаарда  
экономикалык, маданий жана институционалдык кластерлерди 
өнүктүрүү.Артыкчылык берүүжана  шаардын  атаандаштык жөндөмдүүлүгүн 
жана ага карата кызыкчылыктарды жогорулатуу мүмкүнчүлүгү катары 
шаардын индустриалдык жана  пайдаланылбаган аймактарын 
трансформациялоого жардам көрсөтүү. 
 3.4.  Бишкекшаарын  инновациялык,  кызыктыруучу жана ачык шаар 
катары  алга жылдыруу. 
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2-б өлү к .  Бир     
 
 Шаарды өнүктүрүүнүн негизги багыттарында  белгиленген  максаттарга 
жетишүү үчүн биринчи кезектеги  бир катар чараларды  чечүү зарыл, алар  
баарынан  мурда шаарды башкаруу  системасында антикризистик чаралар 
катары мүнөздөлүүгө тийиш. 
 Шаардык кеңеш тарабынан бектилген 2014-2018-жылдарга карата  
шаарды өнүктүрүүнүн  стратегиялык  багыттарында   түзүлгөн  маселелердин  
тизмеги  биринчи кезектеги  чараларды иштеп чыгуу үчүн негиз болуп  саналат. 
 Концепцияда көрсөтүлгөн   багыттар боюнча  шаарды андан ары 
өнүктүрүүоптимизацияланган, натыйжалуу жана башкаруунун өзгөрүүдөгү 
шарттарына  адаптацияланган,  ошондой эле  ресурстарды максималдуу  
мобилизациялоонун  туруктуу системасынын  негизинде камсыз кылынат. 
 Коюлган максаттарга жетишүү төмөнкү шарттарда ишке ашат: 

1) Мамлекеттик органдардын, жергиликтүүөз алдынча башкаруу 
органдарынын, шаардык  коомдоштуктардын, бизнестин биргелешкен 
күч-аракеттеринин негизинде Программаны  ишке ашырууну камсыз 
кылуучу шаардык  башкаруу системасын реформалоо; 
2) Узак мөөнөттүү келечекте милдеттерди  чечүүгө мүмкүндүк берген 
ресурстарды максималдуу мобилизациялоо. Шаардын ресурстук 
саясаты  төмөндөгүлөргө негизденет: 

- шаардыктардын демилгелүү топторунун, шаардын 
өнөктөштөрүнүн потенциалын аныктоо жана  активдештирүү; 
- жаңы бюджеттик саясатты түзүү; 
- туруктуу системада социалдык жана экономикалык 
инвестицияларды издөө жана тартуу. 

 
 3) шаардын өзгөрүүдөгү  жашоо-тиричилик шарттарына карата  башкаруу 
системасын адаптациялоо мүмкүнчүлүгү. 
 

1. Шаардык башкаруу системасын реформалоо 
 

 Учурдагыны башкара алсак, келечекти  калыптандыра алабыз. 
Шаардыктардын жана шаардын меймандарынын керектөөлөрүн  сапаты 
жагынан да, саны жагынан да канааттандырууга багытталган  ийкемдүү, ыкчам 
жана  проактивдүү башкаруу системасы түзүлөт. Мында шаардыктардын 
пикирине таянуу менен калкка көрсөтүлгөн  кызматтарга мониторинг жана 
алардын  сапатын  баалоо жүргүзүп туруу зарыл. 
 
Шаарды өнүктүрүү агенттигинин (ШӨА) артыкча милдеттери: 
 
 4.1. Шаардыктардын демилгелеринин жана  социалдык-экономикалык  
өнүктүрүү программасынын жоболорунун негизинде шаарды өнүктүрүү 
саясатын түзө турган ШӨА реформалоо. 
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 4.2. Шаардыктарды  программалык продуктулар менен камсыздоо,  
аткарылышын  катуу контролдоо,  тышкы жана ички ресурстарды  тартуу 
зарылдыгына негизденүү менен  башкаруунун катарлаш-тикелей 
байланыштарын  шайкеш келтирүү. 
 4.3. Шаардыктардын демилгелерине ачык,  алардын кызыкчылыктарын 
коргогон жана  калктын суроо-талаптарына тез  арада чара көргөн 
горизонталдуу аймактык  муниципалдык башкаруунун натыйжалуулугун 
жогорулатуу. 
 4.4. Муниципалдык ишканалардын/мекемелердин атынан 
жабдуучулардын, шаардыктардын атынан керектөөчүлөрдүн ортосунда  
жогорку деңгээлдеги  жоопкерчилиги белгиленген келишимдик мамилелердин 
туруктуу системасын түзүү. 
 4.5.  Бишкек шаарынын жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары 
менен шаардын аймагында  иш-аракеттерин жүргүзгөн  мамлекеттик 
органдардынөз ара мамилелеринин жаңы системасын куруу, бул багытта 
калкты жогорку деңгээлдеги жана сапаттуу жашоо-тиричилиги менен 
камсыздоо боюнча бирге жоопкерчиликке негизденүү. 
 4.6. Муниципалдык кызматтын маанисин, кадыр-баркын жана 
туруктуулугун жогорулатуу, шаарды өнүктүрүү  маселесин натыйжалуу  чече 
алган муниципалдык кызматчылардын командасын түзүү. 
 4.7.   Шаарды өнүктүрүүнүн артыкчылыктарына багытталган жаңы 
бюджеттик саясатты түзүү. 
 
 Шаардык башкаруу системасы  өзүнө  Бишкек шаарынын аймагындагы 
мамлекеттик бийлик органдарынын,  Бишкек шаарынын мэриясынын аймактык  
бөлүмдөрүнүн, калкка түздөн-түз кызмат көрсөткөнмуниципалдык  
ишканалардын жана мекемелердин  иш-аракеттерин өзүнө камтыйт. 
 
 Башкаруунун жаңыланган системасынын борборунда  жарандардын – 
шаардыктардын жана борбордун меймандарынын кызыкчылыктары коюлган. 
 
Шаардык башкаруу системасы  төмөндөгү принциптер менен курулат: 
 
 1.  Кызмат көрсөтүүчүлөр жана керектөөчүлөр ортосундагы келишимдик  
мамилелердин так аткарылышына  багытталган  башкаруу процесстерин түзүү, 
бул бийликтин  мындай процесстерге таасир көрүү  зарылдыгын  белгилүү 
даражага төмөндөтөт. 
 2.  Улуттук, тармактык мамлекеттик программаларды  ишке ашыруу 
алкагында шаардыктарды социалдык кепилдиктер менен камсыздоо жана  
муниципалдык социалдык саясат алкагында  аларга  кошумча социалдык 
кызмат көрсөтүүлөрдү берүү. 
 3. Жеке сектор аутсорсинге карата муниципалдык  кызматтарды берүү, 
же  муниципалдык заказдарды ишке ашыруу алкагында иш-милдеттерди 
өткөрүп берүү. Башкаруу иш-милдеттерин  муниципалдык  аймактык 
башкармалыктардын (МАБ) деңгээлине өткөрүп берүү. 
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  Шаардык башкаруу системасын реформалоо төмөндөгү жоболорго 
негизденет: 
 а) Райондук администрациялардын иш-милдеттери жана түзүмдөрү  
оптимизацияланат жана   жарандардын суроо-талаптарына, биринчи кезекте  
райондун аймагындагы кризистик жана өзгөчө кырдаалдар боюнча тез чара 
көрүүгө багытталат. Жакынкы келечекте  райондук администрациялар калкка 
кызмат  көрсөтүүчү райондук борборлор болуп кайрадан  форматталат. 
Тийиштүү аймактарда муниципалдык жана  мамлекеттик программалардын 
ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жана жыйынтыктарын баалоо,  
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу жана  башкаруу процесстерин 
түзөтүү боюнча  аракеттүү  сунуштарды иштеп чыгуу  райондук 
администрациялардын иш-аракеттеринин артыкча жана жоопкерчиликтеринин 
маанилүү бөлүгү болот. 
 б) Муниципалдык аймактык башкармалыктар (МАБ) -  мэриянын 
түзүмдүк бөлүмү катары  жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен 
шаардыктардын өз ара  бирге аракеттеринин  негизги  звеносуна айланат.
 МАБдардын иш-аракеттерин өркүндөтүүнүн негизинде: 
 -  аларга  жарандардын суроо-талаптарына негизденген иш-милдеттер 
жана ыйгарым укуктардын  тизмегин бөлүп берүү; 
 - жергиликтүү маанидеги  биринчи кезектеги кызматтарды берүү боюнча  
жарандардын суроо-талаптарына тез арада чара көрүү укуктарын жана 
мүмкүнчүлүктөрүн берүү; 
 - МАБ жана заказчынын ортосунда  кошумча  иш-милдеттерди аткаруу 
боюнча  материалдык жана финансылык  чыгымдарды компенсациялоо менен 
келишимдик мамилелерди белгилөө практикасын киргизүү (салыктарды  
чогултуу,  шайлоочуларды учетко алуу,  таштандыларды  тазалоо үчүн   
төлөмдөрдү чогултуу, электрэнергиясы  үчүн төлөмдөрдү чогултуу ж.б.). 
 - МАБдарды  кирешелердин айрым түрлөрү боюнча  чегерүүлөрдүн  
ченемдеринин алкагында  финансылык  ресурстар менен камсыздоо. 
 в) Муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин иш-аракеттери 
түздөн-түз шаардыктардын муктаждыктарына  кайрадан форматталат жана  
багытталат. Алардын иштеринин натыйжалуулуктарынын көрсөткүчтөрү 
функционалдык милдеттеринин аткарылышы эмес, шаардыктардын жашоо-
тиричилик деңгээлин жана сапатын жакшыртууга түздөн –түз тийгизген 
таасири  болуп саналат.  Жергиликтүү  маанидеги  маселелерди чечүү боюнча 
ыйгарым укуктарды аутсорсингди жеке, же өкмөттүк эмес  секторго өткөрүп 
берүү боюнча  саясат максималдуу ишке ашырылат. Социалдык заказды 
аткаруу практикасы кеңири практикаланат. 
 г)  Бишкек шаарынын аймагында шаардыктарга кызмат көрсөтүү 
боюнчамамлекеттик органдарга  өз милдеттерин жана ыйгарым укуктарын 
аткаруусуна Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен  биргелешип таасир 
көрсөтүү  камсыз кылынат. 
 Бишкек шаарынын  ЖӨБ органдарына  мамлекеттик органдар үчүн  
Бишкек шаарынын аймагында  иш-аракеттеринин  натыйжалуулуктарынын  
көрсөткүчтөрүн  белгилөө боюнча  ыйгарым укук берилет,  алардын деңгээли 
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боюнча  КР Өкмөтү   алардын иштерин баалайт жана  тийиштүү  чечимдерди 
кабыл алат. 
 д)  башкаруу системасын реформалоо баарынан мурда социалдык 
чөйрөдө (билим берүү, саламаттык сактоо,  социалдык өнүктүрүү)  
мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
ортосунда иш-милдеттердин жана ыйгарым укуктардын чектелишине 
негизденет. 
 Чектелүү критерийлери болуп төмөндөгүлөр саналат: 

-  Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана  Кыргыз 
Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын талаптары; 
-  Мамлекеттик, тармактык өнүктүрүү программаларынын 
алкагында социалдык  кепилдиктер, стандарттар, 
-  социалдык чөйрөнү өнүктүрүүнүн өздүк муниципалдык  
программасынын критерийлери  жана көрсөткүчтөрү.  
 

2. Программаны ишке ашырууну ресурстук  камсыздоо 
 
2.1.  Жарандардын  активдүү топторунун, бизнестин, инвесторлордун 
потенциалы. 
 
 Шаардыктардын өзүнүн катышуусуз, алардын интеллектуалдык жана 
өздүк ресурстарын тартуусуз шаарды өнүктүрүү мүмкүн эмес экендигин 
түшүнүү Программанын негизги маанисин түзөт.Шаарды өнүктүрүү 
агенттигини иш-аракети  ушундай түрдөгү  демилгелерди түзүү, 
аккумуляциялоо, формалдуу  иштеп чыгуу  үчүн  багытталат. Мындай 
ресурстарды пайдалануу  процессинин туруктуулугун жана  жергиликтүү 
бийлик органдарынын колдоосу астында  өз күч-аракеттери аркылуу 
шаардыктардын  муктаждыктарын канааттандыруу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз 
кылат. 
 
2.2. Жаңы бюджеттик саясат 
 
 Жаңы бюджеттик саясаттын негизинде – шаарды өнүктүрүү 
программаларын,  социалдык программаларды жарандардын жашоо-
тиричилигинин татыктуу деңгээлин жана сапатын  камсыздоого мүмкүндүк 
берген  финансылык ресурстардын жетиштүү көлөмү менен толуктоо 
зарылдыгы турат. 
  
Шаардын жаңы бюджеттик саясаты  төмөндөгү жоболорго негизденет: 
 
 а) Бишкек шаарында бюджеттик  процесстин КР Конституциясынын 
талаптарына,  бюджеттик мыйзамдардын жана  жергиликтүуөз алдынча 
башкаруу жана финансылык  децентрализациялоо чөйрөсүндөгү  
мыйзамдардын ченемдерине туура  келиши. 
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 б)  мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдар ортосунда  чыгашалык милдеттердин чектелиши. Чектөө  
критерийлери: 
 - мамлекеттик башкаруу жана  жергиликтүү  өз алдынча башкаруу 
ортосунда  чыгашалык  ыйгарым укуктар боюнча  мыйзамдардын талаптары; 
 -  мамлекеттик  кепилдиктерди  каржылоо ченемдери боюнча 
мыйзамдардын талаптары; 
 - жалпы мамлекеттик  салыктардын бөлүштүрүү ченемдери боюнча  
мыйзамдардын талаптары; 
 - жергиликтүү салыктар жана  патенттин негизиндеги салыктар боюнча     
салыктык  укук мамилелерин ишке ашыруу укугун ЖӨБ органдарына берүү 
жөнүндө Салык кодексинин талаптары; 
  
 в)  ЖӨБ органдарынын    жергиликтүү бюджетти төмөндөгү негизде  
түзүү жана аткаруу маселеси боюнча өз алдынчалыктарынын деңгээлин 
жогорулатуу: 
 -  Бишкек шаарынын  бюджетин  иштеп чыгуу жана  аткаруу иштерин 
жүргүзө турган Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүндө жаңы финансы 
органын  түзүү; 
 - жергиликтүү бюджетти  өз алдынча түзүү, экономикалык көрсөткүчтөр 
аркылуу жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн жана  шаарды өнүктүрүү  
артыкчылыктары аркылуу чыгаша бөлүгүн болжолдоо жана  пландаштыруу; 
 -  жергиликтүү  салыктар жана  патент негизиндеги салыктар боюнча   
өздүк  салыктык администрациялоо системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу. 
 г)  муниципалдык менчикти башкаруу боюнча  иш-аракеттерди  кайра 
форматташтыруу.  Муниципалдык менчикти  башкаруу иш-аракетиндеги 
артыкчылык  кирешелерди гана эмес, ошондой эле  муниципалдык менчик 
обьекттеринин  сакталышын жогорулатуу  жана  аларды күтүү боюнча 
чыгашаларды оптимизациялоо. Муниципалдык менчикти башкарууну 
акционерлештирүү практикасын киргизүү зарыл, бул  ЖӨБ органдарынын 
акционердик коомдун иш-аракеттеринин натыйжалуулуктарын жогорулатууга 
болгон кызыкчылыктарын жогорулатат жана  баалуу кагаздар түрүндөгү 
муниципалитеттин  активдеринин сакталышын камсыздайт. 
 Д) шаардык  жамааттар жана шаардык кеңештин депутаттары үчүн  
бюджеттик  процесстин   ачыктыгын камсыздоо, ал  төмөнкү милдеттердин 
ишке ашырылышын камсыздайт: 
 - коомчулукка жана  шаардык кеңештин депутаттарына жергиликтүү 
бюджеттин  түшүнүктүү форматын берүү; 
 - шаардыктардын  бюджеттик  процесстин бардык  циклине катышуусун, 
анын ичинде  жаңыртылган  формат боюнча  коомдук угууларды өткөрүү. 
 
 2.3.  Жаңы инвестициялык саясат 
  
 Жаңы инвестициялык саясатты жүргүзүү жана ишке ашыруу  Шаарды 
өнүктүрүү агенттигинин артыкча маанилүү милдеттеринин бири болуп саналат. 
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 ЖӨБ органдарынын иш-аракеттери  төмөндөгү  эки түрдөгү 
инвестицияларды тартууга  топтолот: 
 1)  шаар жана бизнес ортосундагы  өнөктөштүк жана  өз ара пайдалуу  
негизинде шаарда инфраструктураны жана бизнести өнүктүрүү үчүн  
экономикалык  инвестициялар. 
 
 Коюлган  милдеттердин аткарылышына жетишүү үчүн  бизнес жана шаар 
ортосунда өз ара мамилелердин ачык  эрежелерин камсыздоо боюнча  төмөнкү 
негиздеги чаралар каралган: 
 - бизнести өнүктүрүү маселеси боюнча диалог жана сунуштарды иштеп 
чыгуу үчүн  коомдук кеңеш түрүндө   ачык аянтчаларды түзүү; 
 -  шаар курулуш чөйрөсүндө түшүнүктүү жана ачык жаңы эрежелерди 
иштеп чыгуу,  муниципалдык менчик обьекттерин, анын ичинде жер 
участокторун пайдаланууга  берүү; 
 - колдонуудагы мыйзамдардын негизинде муниципалдык кызмат 
көрсөтүүлөрдү, сатып алуулардын түшүнүктүү жана ачык  процедураларын 
жана  бардык кызыккан тараптардын аларга  бирдей  жеткиликтүүлүгүн 
белгилөө. 
 
 2) Социалдык инфраструктураны өнүктүрүү,  шаардык  жамааттын 
потенциалын жогорулатуу жана  демилгелерин колдоо үчүн  социалдык  
инвестициялар. 
 
 Социалдык инвестицияларды тартуу төмөндөгү милдеттерди чечүүнү  
талап кылат: 
 - донор уюмдарынын арасында  шаарды өнүктүрүү  программаларын 
активдүү алга  жылдыруу жана  популяризациялоо;  
 - Шаарды өнүктүрүү агенттигинин кызматкерлеринин потенциалын  
түзүү жана  жогорулатуу, бул  донор уюмдары үчүн зарыл форматтагы 
долбоордук сунуштарды  иштеп чыгууга  мүмкүндүк берет. 
 - шаардыктардын жигердүү топторунун,  эл аралык уюмдар менен  өз ара 
бирге аракеттенген өкмөттүк эмес уюмдардын демилгелерин активдүү колдоо;
  
 - Кыргыз Республикасына донордук жардам көрсөтүү боюнча  эл аралык  
макулдашуулар алкагындаБишкек шаарынын кызыкчылыктарын   алга 
жылдыруу боюнча эл аралык финансы уюмдары менен Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн  сүйлөшүү процесстерин демилгелөө жана аларга 
активдүү катышуу; 
 
 Шаардык башкарууну реформалоо жана  ресурстарды  мобилизациялоо 
системасын  түзүү биринчи кезектеги, антикризистик чаралар болуп саналат, 
аларды  жакынкы  2 жылдын аралыгында ишке ашыруу зарыл.  Берилген 
чаралар  ЖӨБ органдарынан  жогоруда аталган аракеттерди  эксперттердин 
жана муниципалдык  кызматчылардын жогорку денгээлдеги  потенциалы менен 
камсыз кылууну талап кылат.  Бул чөйрөдөгү  жетишкен жыйынтыктар  
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Программада көрсөтүлгөн өнүктүрүүнүн  стратегиялык багыттарын 
максималдуу  натыйжалуу ишке ашырууга  мүмкүндүк берет. 
 
 3. Шаардын жашоо-тиричилигинин  өзгөрүүдөгү шарттарына 
башкарууну адаптациялоо мүмкүнчүлүктөрү 
 
 Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмү шаардын төмөндөгү  
кызыкчылыктарынын балансына  негизденет: 

• Шаардын ийгиликтүү көрүнүшүнө жетишүү үчүн алга өнүгүү; 
• Шаардын кирешелерин камсыздаган иш-аракеттер чөйрөсүн  
 өнүктүрүү; 
• Калкка социалдык кепилдиктерди  камсыздаган  чыгашалуу
 чөйрөнү натыйжалуу  башкаруу; 
• Шаардын жашоо-тиричилик  тутумунун иштешин камсыздоо. 

 
 Кызыкчылыктар балансынын өзгөртүлгөндүгүнө жараша шаарды 
башкаруу  мэриянын бөлүмдөрүнүн  түзүмдөрүнүн  жана  функционалынын 
өзгөрүүсүнө оперативдүү  таасир тийгизет. 
 
1-багыт.  Коопсуз шаар 
 
 Шаардын  коомдук коопсуздугу  мамлекеттик органдардын, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдарынын жана шаардыктардын өз ара бирге тыгыз 
аракеттенүүлөрүнүн негизинде камсыз болот. 
 
 Шаардын коомдук коопсуздугунун негизги принциптери: 
 
 -коопсуздук чөйрөсүнө инфраструктуранын абалын киргизүү 
(жарыктандыруу,  жолдордун, санитардык-эпидемиологиалык абал ж.б.); 
 -жарандарды  коомдук коопсуздукту камсыздоого активдүү катыштыруу; 
 - укук бузуулардын алдын-алуу үчүн  инновациалык  мүмкүнчүлүктөрдү 
пайдалануу. 
 
 Артыкча маанидеги милдеттер: 
 
 а) тийиштүү аймакта  тартип сактоо  үчүн  элдик кошуундардын иш-
аракеттерин демилгелөө жана  жайылтуу; 
 б) МАБдарга тийиштүү аймактарда коомдук тартиптин  денгээлине 
мониторинг жүргүзүү боюнча  ыйгарым укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү 
берүү; 
 в)  коомдук коопсуздук маселелери боюнча  шаардыктардан  суроолорду 
кабыл алууну түзүү үчүн  интернет мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу; 
 г) укук бузууларды алдын-алуу жана  далилдөө базасын күчөтүү үчүн   
видео байкагычтардын бирдиктүү системасын киргизүү; 
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 д) “185” кызматын реформалоо аркылуу шаардыктарга жана  борбордун 
меймандарына бирдиктүү  call- экстрендик жардам  борборун түзүү. 
 
 2-багыт.  Ыңгайлуу шаар 
 
 Шаардыктарды жана борбордун меймандарыншаардык маданияттын 
өзгөчө шартындагыыңгайлуу жашоо-тиричилиги менен   максималдуу  
камсыздоожергиликтүүөз алдынча башкаруу органдарынын ишинин артыкча 
маанилүү  багыты болуп  саналат. 
 

Бул чөйрөдө  төмөндөгүдөй  негизги  милдеттер аныкталды: 
 
 - шаардын  транспорттук тутумун жакшыртуу; 
 -  коомдук   мейкиндикти өнүктүрүү; 
 - шаардын жашылдандыруу аймактарын өнүктүрүү; 
 - шаардык маданиятты жаңылап түзүү жана өнүктүрүү; 
 -  шаардын бирдиктүү архитектуралык концепциясы жана визуалдык      
саясат; 
 -  коопсуз шаар; 
 - ийгиликтүү шаар. 
 
 2.1. Шаардын  транспорттук тутумун жакшыртуу 
 
 Коомдук  муниципалдык транспорт тутуму шаардык  активдүү  
аймактарды жана  шаардын калкынын бардык катмарын байланыштырат. 
 Жолдордогу чыңалууларды төмөндөтүү жана  көчөлөрдүн  
инфраструктурасын жакшыртуу максатында  транспорттун ар кандай 
түрлөрүнүн  ортосунда  оптималдуу баланс түзүлөт. Шаардыктардын жол 
жүрүүсүн жана  шаардык чөйрөнүн сапатын жакшыртуу үчүн  альтернативдүү  
автомобилдик транспортту   түзүү үчүн муниципалдык транспорттун (автобус 
жана троллейбус)  сапатын жакшыртуу жана алар менен камтылган аймактарды  
кеңейтүүзарыл. 
 
 Транспорттук саясаттын  негизги принциптери: 
  
 -  жөө жүргүнчүлөрдүн  кызыкчылыктарына артыкчылык берүү; 
 -  транспорт чөйрөсүндө  терең аналитикалык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн 
негизинде чечимдерди кабыл алуу; 
 - мэриянын талаптарынын жана заказдарынын негизинде   транспорт 
чөйрөсүнө  менчик  капиталды максималдуу тартуу. 
 
 
 
 

16 
 



 

Артыкча маанилүү милдеттер: 
 
 а) транспорттук саясатты иштеп чыгуу менен  транспорт маселелери 
боюнча  аналитикалык  документти иштеп чыгуу; 
 б)  шаардык каттамдарды жүргүнчүлөрдүн  кызыкчылыктары үчүн  
оптимизациялоо; 
 в) шаардын борбордук көчөлөрүнөн  транспортту “сүрүп чыгарууга” жана  
транспорт агымын  азайтууга  мүмкүндүк берген эрежелерди түзүү; 
 г) велосипед транспортун жайылтуу жана ал үчүн  тийиштүү 
инфраструктураны түзүү; 
 д)  жол кыймылынын эрежелерин бузгандык үчүн администрациялык 
жоопкерчиликти  жогорулатуу жана сөзсүз жазалоо системасын киргизүү. 
 
 2.2.  Коомдук мейкиндикти өнүктүрүү 
 
 Коомдук мейкиндик  шаардык жамаат, шаардык маданият калыптанган 
аймак болуп саналат.  Коомдук мейкиндикти түзүүнүн негизги принциптери 
болуп төмөндөгүлөр эсептелет: 
 - коомдук мейкиндикти өнүктүрүүгө  шаардыктарды тартуу; 
 - Шаардыктардын кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын 
белгилөөнүн негизинде коомдук мейкиндикти өнүктүрүү боюнча  шаардык 
саясатты түзүү. 
 
Артыкча маанилүү милдеттер: 
 
 а)  коомдук мейкиндикти  түзүү жана өнүктүрүү боюнча шаардыктардын 
демилгелерин колдоо; 
 б)  көчөлөрдү жана  коомдук мейкиндиктерди жарыктандыруу; 
 в) коомдук жерлерде санитариянын жана гигиенанын деңгээлин 
жогорулатуу. 
 
 2.3. Жашыл аймактарды өнүктүрүү 
 
 Бишкек шаары өзүнүн мурдагы  жашыл шаар статусун кайта кайтарып 
алуусу зарыл. Пайдаланылбай жаткан жашыл бак-дарактуу  аймактарды 
рекреациялап,  шаардыктардын  эс алуу, көңүл ачуу аймактарына киргизүү 
зарыл. 
 Жашылдандырылган аймактарды өнүктүрүү  төмөндөгү принциптерге 
таянат: 
 - шаардыктардын бардык топторунун кызыкчылыктарын сактоо, алар 
аркылуу  эс алуу жана жашылдандыруу аймактарынын дизайндарынтүзүү; 
 -сейил бактар аймактарын жана жашылдандырылган мейкиндиктерди 
өнүктүрүү боюнча  муниципалдык заказды түзүү үчүн  мэриянын жетекчилик 
ролун жана жоопкерчилигин камсыздоо; 
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 - сейил бак, жашылдандырылган аймактарды өнүктүрүү боюнча  
мамлекеттик  органдар менен жеке сектордун ортосунда  өз ара пайдалуу  
өнөктөштүк  мамилелерди белгилөө. 
 
 
 2.4.  Шаардык маданиятты түзүү жана өнүктүрүү 
 
Шаардык маданият   элдик  иш-чаралардын жүрүшүндө маданият ченемдердин 
түзүлгөндүгүнүн,  ар кандай топтордун маданияттарынын өз ара 
айкалышкандыгынын эсебинен ар түрдүү  шаардык коомдоштуктардын  бирге 
өнүгүшүнө мүмкүндүк берет. Шаарда  жана  шаар аймагында  маданий 
программаларга  биргелешип  катышуунун эсебинен  жаңы  ченемдер  жөнүндө  
келишүү менен шаардык   чөйрөнүн  конфликтерин чечүүнүн  уникалдуу 
мүмкүнчүлүгү бар. Тактап айтканда,  шаардык маданият толеранттуу,  өз ара  
толуктоочушаардыктар коомун түзүү процессине кызмат кылат. 
  
 Шаардык маданият төмөндөгү принциптерге таянат: 
 - “шаардык маданият” түшүнүгүн  түзүүгө жана аны күтүүгө калктын ар 
кандай катмарын тартуу; 
 - чыгармачыл интеллигенцияны жана  коомдук уюмдарды  шаардын  
тургунун образын түзүүгө  тартуу. 
 
 Шаарда  маданий өндүрүштүн сериялары  түзүлөт, алардын негизинде 
шаардык маданиятты жаратуучу институционалдык чөйрөсүн  калыбына 
келтирүүчү система түзүлөт. 
 
 Артыкча маанилүү милдеттер: 
  
 а) МАБдардын, райондук администрациялардын деңгээлинде маданий- 
массалык  иш-чараларды уюштуруу жана аларга калкты тартуу; 
 б) жаштарга өздөрүнүн демилгелерин ишке ашыруу үчүн креативдүү 
мүмкүнчүлүктөрүн  көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн берүү; 
 в)  шаардыктардын чыгармачыл активдүүлүгүн чыгаруу боюнча  
сынактарды кеңири жайылтуу; 
 г) жаңы шаардыктарды шаардык маданиятка интеграциялоо үчүн турак 
жай конуштарында   шарт түзүү. 
 
2.5.  Визуалдык  саясат жана   шаардын бирдиктүү  архитектуралык 
концепциясы 
 
 Шаардын визуалдык саясаты белгилүү эрежелерди түзүүгө мүмкүнчүлүк  
берет, анын негизинде шаардын бирдиктүү ажайып көрүнүшүн түзүүгө мүмкүн 
болот. 
 
Визуалдык саясаттын  артыкча маанилүү милдеттери: 
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 а)  шаардын визуалдык  образынын бирдиктүү  стандарттарын түзүү; 
 б)  жарнамалык  мейкиндикти башкаруу системасын реформалоо; 
 в) шаарды зоналаштыруу  системасын иштеп чыгуу жана киргизүү; 
 г)  шаардын архитектуралык  көрүнүшүн  жаңыртуу, анын ичинде   
сынактык негизде жүргүзүү боюнча демилгелерди колдоо. 
 
3-багыт.  Ийгиликтүү шаар 
 
 Бишкек шаарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү регионалдык жана эл 
аралык  денгээлде туруктуу өнүгүүнү, Программанын максаттарына 
жетишүүнү камсыздоо боюнча анын потенциалдык мүмкүнчүлүгүн аныктайт. 
 Бишкек шаарынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн  мүнөздөгөн негизги 
факторлор: 
 
 а) шаарды өнүктүрүүгө катышууну каалаган, ага мүмкүнчүлүгү жана 
потенциалы бар активдүү жарандык коомдун болушу; 
 б)  эс алуу кызматтарын көрсөтүү тармагын өнүктүрүү  менен шаар эс 
алууга ыңгайлуу болгон  Борбордук Азиядагы көрүнүктүү кооз борборго 
айланат; 
 в) көп тилдүүлүк, калктын толеранттуулугу; 
 г)  бизнести өнүктүрүү үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү,  андан ары 
жайылтуу үчүн инновацияларды тестирлөө; 
 д)  маалыматтык технологияларды киргизүүнүн жогорку деңгээли. 
 
 Бишкек шаары  өзүндө болгон позитивдүү атаандаштыкка жөндөмдүүлүк 
факторлоруна таянуу менен төмөндөгүлөрдү камсыз кылат: 
 

• шаардык коомдоштуктардын активдүүлүгүн жана  демилгелерин 
колдоо,  шаардыктардын чечимдердин кабыл  алынышына  катышуусун 
камсыздоо; 
• инвестицияларды тартуу үчүн шарт түзүү. 

 Атаандаштыкты өнүктүрүүнүн ийгиликтүү принциптери: 
 -экономиканы диверсификациялоо жана анын айрым  сегменттерин 
адистештирүү; 
  - шаардык коомдоштуктардын, бизнестин, жергиликтүүөз алдынча 
башкаруу органдарынын өз ара бирге өнөктөш аракеттери; 
 - инвестицияларды тартуу, коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү менен 
жашоо-тиричиликтин ыңгайлуу шарттарын түзүү. 
 
Артыкча маанидеги милдеттер: 
 а)  Бишкек шаарынын мэриясына караштуу  Ишкерлик боюнча коомдук 
кеңешти түзүү; 
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 б)  кызыкчылыктары бар тараптардын сатып алуу процедураларына 
баарынын бирдей жана акыйкат жетиштүү болушу; 
 в) коррупция коркунучун азайтуу багытында  уруксат документтерин 
берүү системасын реформалоо; 
 д)  шаардын инвестициялык саясатын иштеп чыгуу; 
 е) шаардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн камсыздоо боюнча  идеяларды  
генерациялоо үчүн   туруктуу иштеген  аянтчаларды түзүү. 
 

Программаны ишке ашыруу  процессин башкаруу 
 
 Программанын ийгилиги жана туруктуулугу аны ишке ашыруу 
процессин башкаруу системасынын иштеши арылуу камсыз кылынат. 
 
Башкаруу системасы төмөндөгү жоболорго негизденет: 
 
 а)  Программаны ишке ашыруу планын милдеттүү түрдө болушу; 
 б)  Программаны ишкеашыруу процессин мониторинг жана баалоо  
системасынын болушу. МжБ  процесстин индикатору боюнча, ошондой эле  
убакыт аралык жана  акыркы   жетишкен жыйынтыктар индикатору боюнча 
жүргүзүлөт; 
 в)  аракеттердин планынан четтөөлөргө карата таасир көрүүнүн  туруктуу  
системасынын  болушу, андай  четтөөлөр болгон учурдакырдаалды оңдоого 
жана  белгиленген  планга кайта кайтарууга карата  милдеттүү түрдө чара 
көрүлүшү. 
 
 Жогоруда аталган жоболор төмөндөгүлөр аркылуу  камсыз кылынат: 
 
 (1) Программаны ишке ашыруу боюнча  Координациялык Кеңешти 
түзүү, анын курамына төмөндөгүлөр кирет: 
 

- шаардын мэри жана вице-мэрлери; 
- шаардык кеңештин төрагасы жана  шаардык кеңештин  
туруктуу комиссияларынын жетекчилери; 
- өкмөттүк эмес уюмдардын, коомдук уюмдардын  
өкүлдөрү. 
 

 Координациялык Кенешке Программанын аткарылышына  таасир кылуу 
боюнча  кеңири ыйгарым укуктар берилет. 
 

(2) Шаарды өнүктүрүү  агенттиги тарабынан Программанын ишке 
ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүү, анын жыйынтыктарын 
Координациялык Кеңештин кеңешмелеринде милдеттүү түрдө угуу. 
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(3) Шаардыктардын жашоо-тиричилик  деңгээлин  жана сапатын 
жакшыртууга карата Программанын таасирин баалоо,  шаардык кеңешке жана 
коомчулукка ал боюнча маалымат берүү (жыл сайын берүү  негизинде). 
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  2014-2018-жылдарга Бишкек шаарын өнү к тү    
чаралардын программасы  
 
№ Максаттын/ милдеттин  

аталышы 
Күтүүүдөгүжыйынтык/индикатор Аткаруу 

мөөнөтү 
Ресурстар Катышуучулар/ 

жооптуулар 

1 
Шаардыктардын  демилгелерине карата ачык жана жооптуу шаардык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу  

 Максат:  
Муниципалдык башкаруу 
жана шаардыктар жана 
шаардын меймандары үчүн 
жашоонун жайлуу чөйрөсүн 
түзүүгө багытталган 
бийликтин аткаруу 
органдарынын иши кирген 
шаардык башкаруу 
системасын түзүү 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Башкаруунун оптималдык 
системасы түзүлөт, ал шаарды 
башкарууда  ресурстардын 
тиешелүү көлөмү менен жогорку 
натыйжаларга жетүүгө мүмкүндүк 
берет    
 
Индикатор:  
Башкаруу түзүмдөрүн күтүүгө 
кеткен чыгымдардын көлөмү  
Шаардыктардын жашоо сапатын 
жогорулатуу  
 

 2018- 
жылга чейин 

-активдүү жарандардын  
потенциалы,   
- ЖӨБ органдарынын 
потенциалы,  
- жергиликтүү бюджеттин 
каражаттары, 
-  донордук  уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
-шаардын тургундары, 
- бизнестин, маданияттын өкүлдөрү 
-ӨЭУ, КУ, 
- МАБ, ТЖМЭШ , АКЖ, 
- мэрия, шаардык  кенеш 
 
Жооптуулар: 
Шаардык кенеш, мэрия 

1.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  жана жарандардын өз ара аракеттенүүсүнүн туруктуу системасын иштеп чыгуу  

22 
 



 
 Максат:  

Жарандардын активдүү 
тобунун Бишкек шаарынын 
жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары менен 
шериктик мамилелердин 
негизинде өнүгүү 
долбоорлорун ишке ашыруу 
үчүн шарттарды жана 
мүмкүнчүлүктөрдү түзүү 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардыктардын бийликке болгон 
ишениминин деңгээлин 
жогорулатуу  
Шаардык жамааттыктардын 
кызыкчылыгына жана 
талаптарына  негизделген 
өнүктүрүү долбоорлорун жана 
программаларын ишке 
ашыруунун жогорку 
натыйжалуулугу 
 
Индикатор:  
(1) Калктын Бишкек шаарынын 
ЖӨБОсуна болгон ишениминин 
индекси 
(2) Өнүктүрүү программанын 
аткарылышынын % 
 

2018- 
жылга чейин 

-активдүү жарандардын  
потенциалы,   
- ЖӨБ органдарынын- 
потенциалы,  
- жергиликтүү бюджеттин 
каражаттары, 
-  донордук  уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
-шаардын тургундары, 
- бизнестин, маданияттын өкүлдөрү 
-ӨЭУ, КУ, 
- МАБ, ТЖМЭШ ,АКЖ, 
- мэрия, шаардык кенеш 
 
Жооптуулар: 
Шаардык кенеш, мэрия  
 
 
 

 Милдеттер:     
А.  Бишкек шаарын өнүктүрүү 

долбоорун демилгелөөгө 
жөндөмдүү жана аны 
каалаган активдүү 
жарандардын туруктуу 
тобун түзүүгө жүйө түзүүчү 
жана камсыз кылуучу 
саясатты иштеп чыгуу жана 
ишке ашыруу 
 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
ЖӨБ органдары активдүү 
шаардыктар менен  потенциалдуу 
шериктик болот.  Алардын 
катышуусу менен шаарды 
өнүктүрүү камсыздалынат 
 
Индикатор:  
(1) Жарандардын ишке 
ашырылган демилгелеринин 
санынын өсүүсү 
(2) шаардыктардын 
институционалдык  туруктуу 
активдүү топтордун санынын 
өсүүсү 
 

2018-жылдын 
31- декабрына 
чейин  

- ЖӨБО  потенциалы, 
- тышкы эксперттердин 
потенциалы жана 
жарандардын  
потенциалы, 
- жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары  

Катышуучулар: 
-ЖӨБО, 
-ӨЭУ, КУ, эксперттер, 
- шаардыктар 
Жооптуулар: 
мэрия, ШӨА 
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Б. Шаарды өнүктүрүү 

агенттигин реформалоо, 
анын базасында мэриянын 
шаардыктардын, 
инвесторлордун, шаардын 
өнүгүүсүнө кызыккан 
башка топтордун суроо-
талаптарына жана 
демилгелерине мэриянын 
даректүү жооп кылуусунун 
туруктуу системасын 
киргизүү. ШӨА 
шаардыктардын суроо-
талаптарынын жана 
демилгелеринин негизинде 
шаарды өнүктүрүүнүн 
саясатын иштеп чыгат 
 

Жыйынтык:  
Өнүктүрүү долбоорлору шаардын 
стратегиялык багыттарына жооп 
берет жана жарандардын 
шаардын өнүктүрүүсүнө 
катышууга кызыккандыгын 
чагылдырат 
 
Индикатор:  
Өнүктүрүү программасына 
киргизилген жана 
шаардыктардын демилгеси 
боюнча ишке ашырылган 
долбоорлордун саны 
 

2014-жылдын 
31- декабрына 
чейин  

- тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- ШӨА,  ЖӨБО  
потенциалы, бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары, 
- техникалык 
инфраструктура  

Катышуучулар: 
- тышкы эксперттер, 
- ШК депутаттары , 
- мэриянын кызматкерлери, 
- МАБ, ТЖМЭШ ,АКЖ, 
- үй комитеттери 
- РА 
 
Жооптуулар: 
- ШӨА , 
- Бишкек шаарынын мэриясы 
 
 

В. Шаардык башкаруу 
органдарынын ишине 
мониторингинин жана ага 
баа берүүнүн системасын 
түздөн-түз керектөөчүнүн 
суроо-талабына көрсөтүүчү 
кызматтардын 
канаатандырарлыгынын 
даражасына багытталган 
индикаторлор аркылуу 
иштеп чыгуу жана киргизүү 
 

Жыйынтык: 
Калк жана шаарды башкаруу 
органдары калктын жашоо 
сапатынын деңгээлин 
жогорулатуу үчүн шаардын 
өнүктүрүү программаларынын 
таасири жөнүндө 
маалыматтытуруктуу негизде  
алып турат. 
 
Индикатор: 
МиБ боюнча иш-чаралардын 
саны, МиБнын жыйынтыктарын 
талкуулоолордун саны  
 

2014-жылдын 1- 
ноябрына чейин  

- ШӨАнынпотенциалы 
- мэриянынпотенциалы 
- шаардык кеңештин 
депутаттарынын  саясий 
эрки жана потенциалы 

Катышуучулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия, ШӨА, 
эксперттик группалар 
 

Жооптуулар: 

ШӨА 

1.2. 
 

Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык аймактык башкаруусунун системасын реформалоо  
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 Максаты:  

Шаардыктардын 
кызыкчылыктарына жана 
алардын суроо-талаптарына 
оперативдүү жооп берүүгө 
жөндөмдүү болгон 
муниципалдык аймактык 
башкаруу органдарынын 
системасын түзүү 

Жыйынтык:  
Бийликтин жергиликтүү 
органдары калктын талаптарына 
жакындайт, мэриянын аймактык 
түзүмдөрүнүн натыйжалуулугу 
көтөрүлөт  
 
Индикатор:  
Аймактык деңгээлде 
көрсөтүлүүчү кызматтар, 
жарандардын 
канааттангандыгынын деңгээли  
 
 
 
 

2018-жылдын 
31- декабрына 
чейин  

- РА, МАБ, ТЖМЭШ, 
АКЖ, кварталдык жана  үй  
комитеттердин потенциалы 
- мэриянын жана шаардык 
кенештин потенциалы 
- тышкы эксперттер 
- жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия, активдүү 
жарандар, тышкы эксперттер 
 
Жооптуулар: 
 Шаардык кенеш, мэрия, ШӨА 

 Милдеттер::     
А. Райондук 

администрациялардын 
милдеттерин, ыйгарым 
укуктарын жана 
жоопкерчилигин алардын 
аймактын өнүгүшүнө иш 
жүзүндөгү таасаринин, 
шаардыктардын 
жашоосунун деңгээлин 
жана шарттарын 
жогорулатуунун 
предметине кайра карап 
чыгуу 

Жыйынтык: 
Ашык жана керек эмес 
милдеттерден кутулган РАнын 
иши шаардыктардын талаптарына 
тез чара көрүүгө 
концентрацияланган 
 
Индикатор:  
Калк тарабынан жазылган 
арыздардын санынын азайышы  

2014-жылдын 1- 
сентябрына 
чейин. 

- мэриянынпотенциалы 
- тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- текшерүүнүн 
жыйынтыктары 
(функционалдык анализ) 
- жергиликтүү бюджет 

мэрия, ШӨА, эксперттер, РА, МАБ, 
ТЖМЭШ, үй жана  
кварталдыккомитеттер 
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Б. ЖӨКтүн ишин аларга 

шаардыктардын күнүмдүк 
суроо-талаптарын 
канаатандырууга 
мүмкүнчүлүк берген 
милдеттерди жана ыйгарым 
укуктарды берүү аркылуу 
кайра форматтого, ошондой 
эле ЖӨКкө жергиликтүү 
маанидеги кызматтардын 
айрым түрлөрүн көрсөтүү 
мүмкүнчүлүктөрүн берүү. 
ЖӨБтүн башчыларын тике 
шайлоо системасын 
киргизүү жана калк 
алдында отчет берүүсүн 
жогорулатуу 
 

Жыйынтык: 
Бийлик жарандардын 
талаптарына тез чара көрөт, чыр-
чатактын деңгээли бир далай 
азайат 
 
Индикатор: 
Калк тарабынан жазылган 
арыздардын санынын азайышы  

2014-жылдын 1- 
сентябрына 
чейин  

-ШӨА потенциалы 
- текшерүүнүн 
жыйынтыктары 
(функционалдык анализ) 
- жергиликтүү бюджет  
- тышкы эксперттердин 
потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, ШӨА, эксперттер, РА, МАБ, 
ТЖМЭШ, үй жана  
кварталдыккомитеттер  
 
Жооптуулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия 

1.3. Бишкек шаарында ыңгайлуу жашоо чөйрөсүн камсыз кылуучу башкаруу системасын реформалоо  

А. Максат: 
Бишкек шаарынын 
тургундарын 
республиканын борборунун 
тургундарынын жана 
меймандарынын 
жашоосунун татыктуу 
деңгээлинин жана сапатын 
камсыз кылууга 
мүмкүнчүлүк берүүчү 
керектөөлөрүн 
канааттандыруу үчүн 
кызматтардын тизмеги 
менен максималдуу камсыз 
кылуу 
 

Максат: 
Башкаруу системасынын иш-
аракети сапаттуу кызматтарды 
көрсөтүү боюнча жарандардын 
талаптарын канааттандырууга 
багытталат 
 
Индикатор:  
Шаардыктардын кызмат 
көрсөтүүлөргө 
канааттангандыктын деңгээлинин 
интегралдык көрсөткүчү  
 

2017-жылдын 
31- декабрына 
чейин  

- мэриянынпотенциалы 
- тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- текшерүүнүн 
жыйынтыктары 
(функционалдык анализ) 
- жергиликтүү бюджет  
- ишкана жана 
мекемелердин потенциалы 
-  ШӨА потенциалы 

Катышуучулар: 
Шаардык  кеңеш,  мэрия, ШӨА, КР 
Өкмөтү, КР Жогорку Кеңеши  
 
Жооптуулар: 
 Шаардык кенеш, мэрия  

 Милдеттер::     
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Б. Бишкек шаарынын ЖӨБ 

органдары тарабынан 
мониторингдин жана баа 
берүүнүн натыйжаларынын 
негизинде Бишкек 
шаарынын жашоо-ишинин 
белгилүү бир чөйрөлөрүнүн 
камсыз кылуучу 
мамлекеттик уюмдардын  
ишин КР Өкмөтүнүн жооп 
берүүсүнүн системасын 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

Жыйынтык: 
Бишкек шаарынын аймагында 
мамлекеттик органдар тарабынан 
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын 
жакшыртууга таасир кылуучу 
туруктуу механизми пайда болот  
 
Индикатор: 
Мамлекеттик кызмат 
көрсөтүүлөргө 
канааттангандыктын деңгээлинин 
интегралдык көрсөткүчү  
 

2015-жылдын 
31- декабрына 
чейин  

- КР Өкмөтүнүн саясий 
эрки  
- Бишкек шаарынын 
мэриясынын потенциалы 
- ШӨА, тышкы 
эксперттердин потенциалы 
- жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
КР Өкмөтү, мамлекеттик органдар 
(аймактык бөлүмдөр), мэрия, 
ШӨА, тышкы эксперттер 
 
Жооптуулар: 
мэрия, ШӨА 

В. Социалдык чөйрөнү 
(социалдык өнүктүрүү, 
саламаттык сактоо, билим 
берүү) башкаруунун 
шаардык системасын 
Бишкек шаарынын ЖӨБ 
органдары менен 
мамлекеттик органдардын 
ортосундагы ыйгарым 
укуктарды бөлүштүрүүнүн 
негизинде реформалоо 
 

Жыйынтык: 
Социалдык чөйрөнү 
муниципалдык башкаруу 
системасы оптимизацияланат 
жана ага таандык эмес 
милдеттерден кутулат. Мамлекет 
тарабынан жарандардын 
социалдык кызмат көрсөтүүлөр 
боюнча кепилдиги берилет 
Индикатор: 
Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 
боюнча мамлекеттик 
кепилдиктердин стандарттарынын 
толук аткарылышы  
 

Социалдык 
өнүктүрүү 
башкармалыгы  
– 2014 г. 
Саламаттык 
сактоо 
департаменти– 
2014 г. 
Билим берүү 
департаменти– 
2015 г. 

- КР Өкмөтүнүн саясий 
эрки  
- Бишкек шаарынын 
мэриясынын потенциалы 
- ШӨА, тышкы 
эксперттердин потенциалы 
 

Катышуучулар: 
КР Өкмөтү, мамлекеттик органдар 
(аймактык бөлүмдөр), мэрия, 
ШӨА, тышкы эксперттер 
 
Жооптуулар: 
мэрия, ШӨА 
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Г. Социалдык чөйрөнү 

өнүктүрүүнүн 
муниципалдык өздүк 
программасын мамлекеттик 
социалдык программаларга 
толуктап шаардыктардын 
иш жүзүндөгү 
керектөөлөрүнүн негизинде 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

Жыйынтык: 
Шаардын тургундары социалдык 
кызмат көрсөтүүлөрдүн кошумча 
же жакшыртылган тизмегин алат, 
ал шаардыктардын жашоо 
сапатын жогорулатууга 
мүмкүндүк берет 
 
Индикатор: 
Социалдык өнүктүрүүнүн 
муниципалдык программасынын 
бар болушу  
 

2015-жылдын 1-
майына чейин  

- мэриянын потенциалы 
- ведомство алдындагы 
түзүмдөрдүн потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, ведомство алдындагы  
түзүмдөр 
 
Жооптуулар: 
мэрия, Шаардык кеңеш 

Д. Муниципалдык 
ишканаларды жана 
мекемелерди башкаруунун 
жаңы форматын 
шаардыктардын 
жашоосунун деңгээлин 
жана сапатын жакшыртууга 
түздөн-түз таасир 
көрсөтүүнү чагылдырган 
натыйжалуулук 
көрсөткүчүнүн негизинде 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

Жыйынтык: 
Программалык негизге 
которулган МИнин жана МБнын 
иш-аракеттери шаардыктардын 
жашоо сапатын жана деңгээлин 
жакшыртууга кошкон салымы 
боюнча бааланат 
 
Индикатор: 
Жаңы формат боюнча 
муниципалдык программалардын 
саны. МИнин жана МБнын 
кызматчыларынын потенциалы  
Кызмат көрсөтүүлөргө 
канааттангандыктын деңгээли  
 

2014-2016-жж. - мэриянын потенциалы 
- ШӨА, эксперттердин 
потенциалы 
- МИ жана МБ потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
ШӨА, мэрия, муниципалдык 
ишканалар, мекемелер, эксперттик 
топтор 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 
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Е. Муниципалдык менчикти 

башкаруу системасын 
башкаруудан түшкөн 
кирешелерди эмес, 
муниципалдык менчиктин 
эскирүүсүн жана 
амортизациясын эске алуу 
менен пайдаланууну 
артыкчылык кылып кайра 
форматтоо 
 

Жыйынтык: 
Муниципалдык менчик 
шаардыктардын  жыргалчылыгы 
үчүн кызмат кылат 
 
Индикатор: 
ММны күтүү чыгымдарынакарата 
натыйжалуулуктун 
көрсөткүчүнүн  мамилеси 
 

2014-жылдын 
31-декабрына 
чейин   

-ШӨА  потенциалы, 
- ММБ потенциалы 
- эксперттердин 
потенциалы 

Катышуучулар: 
ММБ, пайдалануучуларЖБ,  
 
Жооптуулар: 
ШӨА, ММБ 

1.4. Бишкек шаарынын ЖӨБ органдарындагы муниципалдык кызматтардын системасын жакшыртуу   
 Максат:  

Бишкек шаарында 
муниципалдык кызматтын 
жагымдуулугун 
жогорулатуу 
 

Жыйынтык: 
Муниципалдык органдарда 
өнүктүрүү программаларды 
ийгиликтүү ишке ашыруучу 
квалификациялуу кадрлар 
иштешет 
 
Индикатор: 
Муниципалдык кызматчылардын 
иш-аракетин баалоо 
көрсөткүчтөрү 
 
 

2014-2018-жж. -Мамлекеттик кадр 
кызматынын 
методологиялык колдоосу 

- тышкы эксперттердин 
потенциалы 

-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Муниципалдык кызматкерлер, 
мэрия, ШӨА 
 
Жооптуулар: 
мэрия, ШӨА 

 Милдеттер:     
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 МКК менен биргелешип 

активдүү шаардыктардын, 
аймактык бөлүмдөрдүн 
кызматкерлердин, 
жөндөмдүү жаштардын 
ичинен муниципалдык 
кызматчыларга 
муктаждыкка баа берүүнүн, 
аларды алдын ала 
даярдоосун, карьералык 
өсүшүнүн тандай алуунун 
системасын иштеп чыгуу  
жана киргизүү. Мэриянын 
ички кадрлар резервинин 
ишинин натыйжалуулугун 
камсыз кылуу 

 

Жыйынтык: 
Шаардык муниципалдык 
кызматка бир далай жөндөмдүү, 
жооптуу адамдардын келишине 
туруктуу мотивациялоо 
системасы түзүлөт 
 
Индикатор: 

Жаңы кызматчылардын кирүү 
тестирлөөнүн көрсөткүчтөрү  

 

2015-жылдын 1-
июнуна карата 

-Мамлекеттик кадр 
кызматынын 
методологиялык колдоосу 

- тышкы эксперттердин 
потенциалы 

-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Жаштар, МАБ, ТЖМЭШ,  АКЖ, 
активдүү жарандар  
 
Жооптуулар: 
мэрия, ШӨА 

А. ЖӨБтүн башкаруу 
органдарына, 
муниципалдык ишканаларга 
жана мекемелерге 
долбоордук милдеттерди 
чечүүдөгү кызматчынын 
салымынын негизинде 
кошумча каржылык, 
сыйлоонун системасын 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

Жыйынтык: 
Муниципалдык башкаруу 
органдарында күчтүү адистерди 
табуу үчүн шарттар, атаандаштык  
түзүлүп жатат 
 
Индикатор: 
Кадрлардын кызматтан кетүү 
деңгээлинин төмөндөшү 
 

2015-жылдын 
декабры 

- ШӨА, эксперттердин 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Мэриянын  аппараты, 
муниципалдык кызматкерлер, 
ШӨА, тышкы эксперттер 
 
Жооптуулар: 
Мэрия, ШӨА 
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Б.  

Бишкек шаарынын ЖӨБ 
органдарына муниципалдык 
кызматчылардын 
квалификациясын 
жогорулатуунун жана аны 
кайра даярдоонун жаңы 
системасын киргизүү 
боюнча тажрыйба 
программасын ишке 
ашыруу жөнүндө маселени 
Мамлекеттик кадр кызматы 
алдында демилгелөө 
 

Жыйынтык: 
Муниципалдык кызматчылардын 
потенциалынын  туруктуу өсүшү 
үчүн шарттар түзүлөт  
 
Индикатор: 
Муниципалдык кызматчыларды 
тестирлөөнүн көрсөткүчтөрү 
 

2015-жылдын 
декабры 

- МКК потенциалы 
- ШӨА потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук  
уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
ММК, мэриянын  аппараты, ШӨА, 
муниципалдык кызматкерлер 
 
Жооптуулар: 
Мэрия 
 
 

 Муниципалдык 
кызматчылардын ишин 
баалоо системасын 
жайылтуу   
 
 

Жыйынтык: 
МӨБ органдарынын, 
муниципалдык ишканалардын, 
уюмдардын иш-аракетинин 
натыйжалуулугу жогорулайт  
 
Индикатор:  
Кызматтар боюнча баалоонун 
орточо көрсөткүчтөрү  
 

2015-жылдын 
декабры 

- МКК потенциалы 
- ШӨА потенциал ы 
 

Катышуучулар: 
ММК, мэриянын  аппараты, ШӨА, 
муниципалдык кызматкерлер 
 
Жооптуулар: 
Мэрия 
 
 

1.5.  Жаңы бюджеттик саясатты иштеп чыгуу жана жайылтуу  
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 Максат:  

Бишкек шаарында КР 
Конституциясынын жана 
бюджеттик чөйрөдөгү 
мыйзамдардын, 
жергиликтүү өз алдынча 
башкарууну жана 
каржылык борбордон 
окчундоонун 
(децентрализациялоонун) 
талаптарын аткарууга 
негизделген бюджеттик 
процесстин аткарылышын 
камсыз кылуу 
 

Жыйынтык: 
Жаңы принципте түзүлгөн 
Бишкек шаарынын бюджети 
шаардын приоритеттүү 
маселелерин чечүүгө багытталат 
 
Индикатор:  
Өнүктүрүү жана көрктөндүрүү 
чөйрөсүнө кеткен чыгымдардын 
салымдарынын өсүшү 
 

2014-2018-жж. - мэриянынпотенциалы, 
- ШӨА, эксперттердин 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдарын  
каражаттары 

Мэрия, ШӨА, Бишкек шаардык 
каржы башкармалыгы, КР Финансы 
министрлиги,  КР Өкмөтү, КР  
Жогорку кенеши  

 Милдеттер::     
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А. Борбордук мамлекеттик 

органдар менен 
макулдашуу боюнча 
шаардык бюджеттин 
мамлекеттик органдар 
менен Бишкек шаарынын 
ЖӨБ органдарынын 
ортосундагы чыгашалык 
милдеттенмелерин этап 
боюнча чектөө 
 

Жыйынтык: 
а. 
Мамлекеттинмилдеттеринжергил
иктүүкоомдоштуктунэсебиненкар
жылоо тажрыйбасы токтотулат  
б.Бошотулган ресурстар шаарды 
өнүктүрүүнүн приоритеттүү 
маселелерин каржылоого 
жөнөтүлөт  
 
Индикатор:  
Өнүктүрүү бюджетинин жыл 
сайын өсүшү 1 млд.  сомдон кем 
эмес.  2018-жылга карата 
өнүктүрүү бюджет4 млд.сомдон  
кем эмес болот 
 

Чыгымдар  
милдеттерин 
республикалык 
бюджетке 
өткөрүп берүү:  
саламаттык 
сактоо 
боюнча2014-
жылдын 31.12 
чейин 
Социалдык 
өнүктүрүү 
боюнча2014-
жылдын 31.12 
чейинбоюнча 
Мектеп билим 
берүү 
боюнча2015-
жылдын 31.12 
чейин–башка 
чөйрөлөр 
боюнча -2018-
жылдын 31.12 
чейин. 

- КР 
Өкмөтүнүнпотенциалы 
- КРЖогоркуКенешинин 
колдоосу  
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
мэриянын потенциалы, 
 -тышкы эксперттердин 
потенциалы  

Катышуучулар: 
КР Өкмөтү, КР  
Жогорку Кеңеши, КР Финансы 
министрлиги, Шаардык кенеш, 
мэрия  
Мэриянын жана мамлекеттик 
органдардын аймактык бөлүмдөрү 
 
 
Жооптуулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия 
 

Б. Мэриянын түзүлүшүндө 
бюджеттин долбоорун 
иштеп чыгуу жана аны 
мыйзамдардын талаптарына 
ылайык аткаруу боюнча 
милдеттер менен өз 
бөлүмдөрүн түзүү 
 

Жыйынтык: 
Шаарда финансылык башкарууну 
камсыз кылуучу мекеменин иш-
аракети шаардык чарбанын 
керектөөлөрүнө жана 
талаптарына багытталат  
 
Индикатор: 
Финансы бөлүмдөрүнүн ишин  
баалоо көрсөткүчү  
 

2014-жылдын 
31.12  чейин  

- мэриянынпотенциалы 
- шаардык кеңештин 
потенциалы 

Катышуучулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия, КР 
Финансы министрлиги 
 
Жооптуулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия 
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В. Жергиликтүү бюджеттин 

киреше бөлүгүн 
божомолдоо жана 
пландаштыруу, аны 
экономикалык жана 
статистикалык 
көрсөткүчтөргө негизделген 
иш жүзүндөгү эсептөөлөргө 
ылайык камсыз кылуу 

Жыйынтык: 
Бюджеттик маселелерди чечүүдө 
ЖӨБ органдарынын өз 
алдынчалыгынын жана 
жоопкерчилигинин  деңгээли 
көтөрүлөт  
 
 
Индикатор: 
Жергиликтүү бюджеттин 
кирешелеринин өсүшү  
 

2015-жылдын 
31.12  чейин  
. 

- мэриянын 
потенциалы 
 - тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- ШӨА потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, Шаардык каржы 
башкармалыгы, тышкы эксперттер, 
ШӨА 
 
Жооптуулар: 
мэрия 

Г. ЖӨБ органдарынын 
ыйгарым укуктарынын 
бөлүгүндө жергиликтүү 
салыктар боюнча жана 
ыктыярдуу жана милдеттүү 
патенттөө боюнча 
бөлүгүндө Салык 
кодексинин талаптарын 
аткарууну эң кыска 
мөөнөттө камсыз кылуу 
 
 

Жыйынтык: 
ЖӨБ органдары  
жергиликтүү салыктардан жана 
патенттик негизде түшкөн 
салыктардан кирешелердин 
өсүүсү боюнча потенциалды ишке 
ашырууга максималдуу таасир 
кылууну камсыздайт. 
 
Индикатор: 
Табылган налог салуу 
объекттеринин санынын өсүшү  
Жергиликтүү салыктардын жана 
патенттик негиздеги салыктардын 
кирешелеринин өсүшү  
 

2014-жылдын 
31.12  чейин  
. 

- мэриянын  
потенциалы 
- шаардык каржы 
башкармалыгынын 
потенциалы  
- МСК менен өнөктөштүк  
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары   

Катышуучулар: 
ШСК, мэрия, шаардык каржы 
башкармалыгы 
 
Жооптуулар: 
мэрия 
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Д. Бишкек шаарында 

бюджеттик процесстин 
программалык негизде этап 
боюнча өтүшүн камсыз 
кылуу 
 

Жыйынтык: 
Бюджеттик  каражаттарды 
сарптоонун натыйжалуулугун 
баалоо өнүктүрүү 
программалардын максаттарына 
жетүү аркалуу жана жарандардын 
жашоосунун сапатынын 
көрсөткүчтөрүнө жетүү аркалуу  
караштырылат  
 
Индикатор: 
Бюджеттик чыгымдардын 
натыйжалуулугу  
 

2014-2018-жж. - мэриянын 
потенциалы 
- шаардык каржы 
башкармалыгынын 
потенциалы 
- 
муниципалдыкишканалард
ынжанамекемелердин 
потенциалы  
- тышкыэксперттердин  
потенциалы  
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдарын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
мэрия, МИ жана  МБ, эксперттер 
 
Жооптуу                    лар: 
мэрия, шаардык каржы 
башкармалыгы  
 

Е. Жарандык бюджетте 
туруктуу негизде иштеп 
чыгууну жана жарыялоону 
практикага киргизүү 
 
 

Жыйынтык: 
Калк бюджет боюнча түшүнүктүү 
формадагы маалыматтыалат  
 
 
Индикатор: 
Жарандык бюджеттин таратылган 
нускалардын саны 
Жарандык бюджет боюнча 
талкуулардын саны   
 

2016-жылдын 1-
июнуна  чейин  
. 

- мэриянын 
потенциалы 
- ӨЭУ потенциалы, 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Жарандардын активдүү топтору  
ӨЭК, мэрия, эксперттер, донордук 
уюмдар 
 
Жооптуулар: 
мэрия, Шаардык кеңеш 
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Ж. Бюджетти шаардык 

кеңештин депутаттарынын 
жана жарандардын 
түшүнүшү үчүн 
жеткиликтүү түрдө 
бюджетти көрсөтүүчү 
технологиялардын 
негизинде бюджеттик 
ачыктыктын жана 
отчеттуулуктун жол-
жобосунун туруктуу жана 
системалуу негизде иштеп 
чыгуу жана киргизүү 
 

Жыйынтык: 
Шаардыктар  жана депутаттар 
мэриянын бюджетти башкаруу 
боюнча ишин баалоого 
мүмкүнчүлүк  алат, бюджеттик 
маселелерди чечүүгө 
катышкандыгы бар деген түшүнүк 
пайда болот.   
 
Индикатор: 
Бюджеттик ачыктыктын 
муниципалдык индексинин 
мааниси  
 

2015-жылдын 3-
декабрына   
чейин  
. 

- мэриянын 
потенциалы 
- ӨЭУ потенциалы, 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Жарандардын активдүү топтору  
ӨЭК, мэрия, эксперттер, донордук 
уюмдар 
 
Жооптуулар: 
мэрия, Шаардык кеңеш 
 

2                                                   “Коопсуз шаар” программасы  
 Максат:  Мамлекеттик органдар, Бишкек шаарынын жергиликтүү өз алдынча органдары жана шаардыктар шаарда коопсуздук үчүн  бирдей 

жоопкерчиликти  алууга шарттарды түзүү  

2.1. Шаарда коомдук коопсуздукту камсыз кылууда шаардык коомдоштуктардын катышуусу  

 Максат: ШБИИ 
органдарынын жана 
жарандардын активдүү 
тобунун элдик кошуундар 
түрүндөгү кызматташуусун 
камсыз кылуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Коомдук  коопсуздук үчүн өз ара 
жоопкерчилигинин деңгээли 
көтөрүлөт 
 
Индикатор: 
Көчө кылмыштуулуктун 
деңгээлинин төмөндөшү 
 

Дайыма Колдонуудагы :  
- финансылык, 
- ченемдик 
актылар, 
- адамресурстары 

Катышуучулар: 
Бишкек шаарынын мэриясы  
активдүү жарандар, БИИБ  
 
Жооптуулар: 
мэрия 

 Милдеттер::     
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А. ШИИБнын жана 

шаардыктардын (1.2-
бөлүмдү кара) жеринде 
тартипти жана 
коопсуздукту камсыз кылуу 
боюнча биргелешип 
жоопкерчиликти түзүп, 
МАБ/АКЖ/ТЖМЭШ/, 
кварталдык комитеттердин 
деңгээлинде элдик 
кошуундардын иши үчүн 
жүйөсүнүн системасын 
иштеп чыгуу жана киргизүү 
 

Жыйынтык: 
Шаардыктардын активдүү 
топтору пайда болот, алар 
короолордо тартипти камсыз 
кылууга катышат. 
 
Индикатор: 
Элдик кошуундардын санынын 
өсүшү 
 

2015-жылдын 1-
январына  
чейин  
. 

Колдонуудагы :  
- финансылык, 
- ченемдик 
актылар 
- адамресурстары 

Катышуучулар: 
мэрия, МАБ, АКЖ, ТЖМЭШ, 
шаардын жаштар уюмдары, бизнес 
ассоциациялары, коомдук 
уюмдары, ӨЭУ, БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия 

Б. Аларга тиешелүү статусу 
жана ыйгарым укуктарды 
ыйгаруу менен 
мыйзамдарга өзгөртүүнү 
демилгелеп, МАБтын 
деңгээлинде коомдук 
коопсуздук мониторинги 
боюнча инспектордун 
кызматтарын киргизүү 

Жыйынтык: 
Аймактардын деңгээлинде кризис 
кырдаалдарына тез чара көрүү 
менен коопсуздуктун коомдук 
мониторинги камсыз болот 
 
Индикатор: 
Көчө кылмыштуулугунун 
деңгээлинин төмөндөшү 
 

2016-жылдын 1-
январына  
чейин  
. 

Колдонуудагы :  
финансылык 
- ченемдик 
актылар 
- адамресурстары 

Катышуучулар: 
мэрия, МАБ, БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия 

В. Интернет 
компанияларынын эсебинен 
“Коопсуз шаар” интернет 
аянтчаларын пайдалануу 
менен укук бузуу учурлары 
жөнүндө укук бузуу 
органдарынын оперативдүү 
маалымдоо тутумун түзүү 

Жыйынтык: 
Укук бузууларды аныктоонун 
ачык аянтчасы пайда болот, ал 
укук коргоо органдары тарабынан 
жарандардын талаптарына тез 
жана жооптуу чара көрүүнү талап 
кылат 
 
Индикатор: 
Иштеп жаткан “Коопсуз шаар” 
аянтчасы 
 

2015-жылдын 1-
январына  
чейин  

- интернет 
компаниялардын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
интернет компаниялар, мэрия, 
БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия 
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2.2. 
Укук бузууларды алдын алуу жана шаардыктардын коомдук коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу үчүн инновациялык  мамилелерди камсыз 
кылуу  

 Максат:  
Коомдук коопсуздуктун 
жана жарандар менен 
уюмдарды коргоонун  
деңгээлин жогорулатуу 
 
 

Жыйынтык: 
Калктын жеке коопсуздугуна 
карата ишениминин 
жогорулашынын деңгээли, укук 
бузуулардын санынын  азайышы  
 
 
 
Индикатор: 
Көрмөбайкоолордунлокалдуу 
системасынын саны, шаардык 
аймакты 
көрмөбайкоонункомплекстүү 
системасы менен камтуу  
 

2014-2018-жж. - интернет 
компаниялардын 
потенциалы 
- бизнестин 
потенциалы 
 -жергиликтүүбюджеттин, 
бизнестин, 
донорлордункаражаттары 

Катышуучулар: 
интернет компаниялар, мэрия, 
БИИБ, бизнес 
 
Жооптуулар: 
мэрия  
 

 Милдеттер::     
А. Чарба жүргүзүүчү 

субъекттерди өзүнүн 
жоопкерчилик зонасында 
көрмөбайкоонун 
жергиликтүү тутумун 
орнотууга жүйөлөштүрүү 
жана кызыктыруу 

Жыйынтык: 
Уюмдарга  жана бизнес 
түзүмдөргө жакын жерлерде  
тартип бузууларды алдын алуу 
жана аларды ачуу үчүн шарттар 
түзүлөт 
 
 
Индикатор: 
Көрмөбайкоонунлокалдуу 
системасынын саны  
 

2014-жылдын 1-
сентябрынан 
тартып   

- 
адистештирилгенкомпания
лардын потенциалы 
- бизнестин, 
чарбасубъекттерининкараж
аттары,  

Катышуучулар: 
бизнес компаниялары, мэрия, 
БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия, БИИБ 
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Б. Коомдук орундарда, 

жолдордо, сейил бак 
зоналарында ж.б. 
көрмөбайкоонун 
комплекстүү муниципалдык 
системасын түзүү 

Жыйынтык: 
 
Коомдук жерлерде тартип 
бузууларды алдын алуу жана 
аларды ачуу үчүн шарттар 
түзүлөт 
 
Индикатор: 
Жайылтылган муниципалдык 
көрмөбайкоонун системасы  
 

2016-жылдын 1-
январынан 
тартыпг. 

адистештирилгенкомпания
лардын потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин, 
донорлордун    
каражаттары 

Участники: 
Атайын компаниялар, БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия 

В. Шаардыктарга жана 
борбордун меймандарына 
шашылыш жардамдын 
бирдиктүү call-экстрендик 
жардам борборун түзүү 
(185 кызматынын 
базасында) 
 
 

Жыйынтык: 
Коопсуздук коркунучтары 
боюнча  жарандардын 
суроолоруна  тез чара көрүү үчүн 
шарттар түзүлөт  
 
Индикатор: 
Көрсөтүлүүчү жардамдын 
ыкчамдыгынын деңгээли 
 

2016-жылдын 1-
январынан 
тартып  

адистештирилгенкомпания
лардын потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донорлордун  
каражаттары 

Участники: 
Атайын компаниялар, БИИБ 
 
Жооптуулар: 
мэрия  
 

Г. Муниципалдык заказдын 
негизинде (1.2.Г 
бөлүмдөрүн кара) жаңы 
муундагы лампаларды 
колдонуу менен туруктуу, 
үнөмдүү көчө 
жарыктандыруусун камсыз 
кылуу 
 

Жыйынтык: 
Шаардыктар кечки жана түнкү 
убакытта өздөрүн коркунучсуз 
сезет 
 
Индикатор: 
Көчө кылмыштуулуктун 
деңгээлинин төмөндөшү 
 

2016-жылдын 1-
январынан 
тартып    

адистештирилгенкомпания
лардын потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донорлордун 
каражаттары  

Катышуучулар: 
Бизнес, мэрия 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ башкармалыгы 

3 “Ыңгайлуу шаар” программасы  
 Максат: Азыркы ыңгайлуу аймактарды кеңейтүү жана сапатын жогорулатуу  жана уникалдуу, өзүнчө бир башкача болгон  шаардык маданиятты 

түзүү 
 

3.1.  Шаардык транспорт системасын жакшыртуу  
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 Максат:  

Жаңыртылган жол 
транспорттук системаны 
түзүү, ал шаардыктардын 
бардык топтору үчүн 
шаарга ыңгайлуу жүрүүнү 
камсыз кылат, анда жөө 
жүрүүчүлөрдүн 
кызыкчылыктарын артык 
чагылтуу болуп саналат 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардыктар  келген жерде кыска 
мөөнөттө ыңгайлуу  деңгээлде 
талаптарын ар кандай ыкмалар 
менен  канааттандырганга 
мүмкүнчүлүк  ала алат   
 
Индикатор: 
Шаар боюнча жүрүүнүн 
ыңгайлуулугунун деңгээли 
Шаар боюнча жүрүүнүн 
убактысынын азайышы 

2018-жылга 
чейин. 

- мэриянын 
потенциалы 
- атайын, консалтинг  
компанияларынын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдарын  
каражаттары 
 
инвесторлордун потенциалы  

Катышуучулар: 
мэрия, инвесторлор, эксперттер, 
муниципалдык ишканалар 
 
Жооптуулар: 
мэрия 
 

 Милдеттер::     
А. Бишкек шаарындагы 

транспорттук проблемалар 
боюнча JICA долбоорунун 
изилдөөлөрүнө негизделген 
транспорттук планды 
азыркы болгон шарттарга 
ыңгайлаштырып иштеп 
чыгуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Транспорт маселелери боюнча 
бекитилген ченемдик документ 
транспорт чөйрөсүндө 
жакшыртуу боюнча туруктуу 
жыйынтыктарга жетишүүгө 
мүмкүндүк берет 
 
Индикатор: 
Шаардык кеңеш тарабынан 
бекитилген транспорт саясатын 
өнүктүрүү программасы 
 
 

2018-жылга 
чейин  

- мэриянын 
потенциалы 
адистештирилген  
консалтинг 
компанияларынын 
потенциалы 
МЖККИ кызматтарынын- 
потенциалы 
-жергиликтүүбюджеттин 
каражаттары -  
-  донордук уюмдардын  
каражаттары 
инвесторлордунпотенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, инвесторлор, эксперттер, 
муниципалдык ишканалар  
 
Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
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Б. Сыйымдуулугу чоң 

транспортко артыкчылык 
берүү менен автобус 
линияларын чакан 
автобустардын каттамдары 
менен кайталоочулукту 
азайтуунун негизинде 
каттам тармагын 
оптималдаштыруу боюнча 
жаңы эрежелерди иштеп 
чыгуу 

 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Маршруттарды бөлүштүрүүдө 
мүмкүн болгон кирешелерге эмес 
жүргүнчүлөрдүн ыңгайлуулугуна 
приоритет берилет  
 
Индикатор:  
Сыйымдуулугу чоң  транспорт 
менен ташыган жүргүнчүлөрдүн 
саны 
 

2014-жылдын 
31-декабрына  
чейин  

- мэриянын 
потенциалы 
- транспорттук 
ишканалардын 
МЖККИ кызматтарынын 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдарын  
каражаттары 
инвесторлордун 
потенциалы-  

Катышуучулар: 
мэрия, инвесторлор, эксперттер, 
муниципалдык ишканалар  
 
Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
 

В. Бишкек шаарындагы 
автомобилдик кыймылдын 
өзгөчөлүктөрүн  эске алуу 
менен ЖКЭни бузгандык 
үчүн айдоочулардын 
администрациялык 
жоопкерчилигин күчөтүү 
жөнүндө КР мыйзамдарына 
түзөтүүлөрдүн комплексин 
КР Өкмөтүнүн, КР Жогорку 
Кеңешинин алдында 
демилгелөө 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Айдоо маданияты жогорулайт. 
Айдоочулар жана жөө 
жүрүүчүлөр үчүн ыңгайлуулуктун  
деңгээли жогорулайт 
  
Индикатор:  
ЖТКнын, тыгындылардын 
санынын азайышы 
 

2014-2015-жж. - мэриянын 
потенциалы 
- МЖККИ потенциалы 
 

Катышуучулар: 
КР Өкмөтү, КР ЖогоркуКеңеши, 
мэрия, МЖККИ  
 
Жооптуулар: 
ШӨАсы 
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Г. Автотоктомолордунэрежеле

рин бузган автотранспортту 
мажбурлап эвакуациялоо 
процессин техникалык 
аткарууну иштеп чыгуу 
жана камсыз кылуу 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Көчөлөрдүн өткөрүү жөндөмү  
кеңейет, 
Тартиптүү айдоочулар жана жөө 
жүрүүчүлөр үчүн ыңгайлуулуктун 
деңгээли жогорулайт  
 
 
Индикатор: 
Автотоктотмолордун эрежелерин 
бузуу санынын  азайышы 
 

2014-2015-жж. - мэриянын 
потенциалы 
МЖККИ потенциалы 
ШЖККИ 

Катышуучулар: 
Шаардык кенеш, мэрия, МЖККИ  
 
Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
 

Д. Борбордук көчөлөрдөгү 
автотоктотмолордунсанын 
оптималдаштырууТоктотуу
лардын наркын 
токтотуунун зонасына жана 
убактысына жараша чектөө 
киргизүү. Аймактын 
менчик ээлери үчүн 
автотоктотмолордууюштур
уу эрежелерин киргизүү 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардын борбор бөлүгүнө 
транспорттункирүүсүчектелгенди
гинин эсебинен жөө 
жүрүүчүлөрдүн укуктары 
корголгон, 
 айдоочулардын жоопкерчилигин 
жогорулатуу  
 
Индикатор: 
Шаардын борборундагы 
“тыгындылардын”  санынын 
азайышы 
 

2014-жылдын 9-
сентябрына 
чейинки 
пилоттук фаза, 
БУД району 
 

- мэриянын, шаардык 
кеңештин  
потенциалы 
- эксперттердин 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
ЖКК, ШӨА, мэрия ,ШТБ , 
автотоктотмолор, бизнес 
департаменти 
 

Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
 

Ж. Коомдук пайдалануу үчүн 
аймактарга жер астындагы 
көп ярустуу токтотуучу 
жайларды курууга 
шарттарды түзүү жана 
бизнестин кызыккандыгын 
камсыз кылуу (4.1, 4.2 
бөлүмдөрдү кара) 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Машиналарды токтотуу үчүн 
ыңгайлуу шарттар түзүлдү, короо 
ичиндеги автотранспорттун саны 
азайды  
 
Индикатор: 
Короолордо жана башаламан 
автотоктотмолордо 
автотранспорттун санынын 
азайышы 
 

2015-жылдын 
31-декабрына  
чейинки  
Пилоттукдолбо
ор 

- мэриянын 
потенциалы 
-
долбоорлоожанакурулушую
мдарынын  потенциалы  
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдардын  
каражаттары 
инвесторлордун потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, инвесторлор,  
муниципалдык ишканалар, ККБ 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 
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З. МЧПныннегизинде 

бизнестин сыйымдуулугу 
жогорку жалпы саны 1000 – 
1200 эки автотранспорт 
ишканасын түзүүгө 
бизнестин катышуусу үчүн 
ыңгайлуу шарттарды түзүү 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаарда жүрүүнүн 
ыңгайлуулугунун деңгээли 
жогорулайт, шаардыктардын 
транспорттук каражаттарды  
тандоого укуктары пайда болот 
 
Индикатор: 
Маршруттук таксинин санынын 
төмөндөшү 
“Тыгындылар” санынын 
төмөндөшү 
Жүргүнчүлөр агымынын 
көбөйүшү  
 

2018-жылга 
чейин. 

- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
инвесторлордун 
каражаттары 

Катышуучулар: 
мэрия, инвесторлор,  
муниципалдык ишканалар  
 
Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
 

И. Коомдук транспорттун 
жүргүнчүлөр үчүн жайлуу 
шарттарды (маалымдоо, 
транспортту түстүк 
жасалгалоо, аялдамаларда 
зоналар боюнча белги 
коюу) түзүүгө карата 
инновациялык мамилени 
колдонуу (2.5 бөлүмдү 
кара) 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Коомдук транспорттун тышкы 
көрүнүшүн жакшыртуу  
 
Индикатор: 
Калктын канааттангандыгынын 
деңгээли (Сурап-билүүнүн 
жыйынтыктары боюнча) 
 

2015-жылдын 1-
январына  
чейин  

- жарнама компаниялардын 
потенциалы, мэриянын 
түзүмүнүнпотенциалы,  
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Жүргүнчүлөрдү ташуучулар, 
Мэрия, бизнес, БТБ, БПАТП 
 
Жооптуулар: 
Транспорт саясаты башкармалыгы 
 

3.2. 
 

Шаардык коомдоштукту түзүү жана өнүктүрүү үчүн шаардын бардык райондорунда коомдук мейкиндиктерди өнүктүрүү жана калкты өзүнө 
тарткан жаңы борборлорду түзүү   
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 Максат:  Коомдук 

транспорттун милдет 
аткаруусун жогорулатуу 
жана шаардыктарды жаңы 
коомдук орундарды түзүүгө 
тартуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардыктар шаардын ар кайсы 
райондорунда  коомдук 
мейкиндерге кирүүгө 
мүмкүндүктөрү бар жана аны 
активдүү түрдө пайдаланышат   
 
Индикатор: 
Өздөштүрүлгөн, жаңы түзүлгөн, 
калыбына келтирилген коомдук 
мейкиндиктердин саны  
 

2015-ж. - жарандардын, 
муниципалдык 
кызматтардын, бизнестин, 
жергиликтүү бюджеттин, 
каражатынын, 
келишимдердин, 
муниципалдык 
кызматтардын потенциалы,  

Катышуучулар: 
мэрия, БШК, бизнес, Эл аралык 
уюмдар, Жарандардын 
бирикмелери, Университеттер, 
Башкы- 
архитектура 
 
Жооптуулар: 
мэрия 

 Милдеттер:: 
А. Конуштардын жана турак 

(спальный) райондордун 
тургундарынын коомдук 
мейкиндикти, коомдук 
зоналарды түзүүдөгү же 
өнүктүрүүдөгү 
муктаждыктары жөнүндө 
пикирлерин сурап-
билүүлөрдү туруктуу 
негизде жүргүзүү  

Жыйынтык: 
Шаардыктардын артыкчылык 
берүнүүнүннегизинде  коомдук 
аймактарды пландаштыруу 
жүргүзүлөт. 
Тургундардын ичинен 
долбоорлордун потенциалдуу 
катышуучулары табылды 
 
 
Индикатор: 
Сурап-билүүлөрдүн саны  
 

2014-жылдын 
апрель - майы 

МАБ, ӨЭУ, донордук 
уюмдардын 
волонтерлордун 
потенциалы 

Катышуучулар: 
муниципалитет 
ӨЭУ, ЖОЖдордун 
училищелердин студенттери (шаар 
куруу жана архитектура, дизайн, 
социология, антропология) 
 
Жооптулар: 
ШӨА 
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Б. Жарандардын активдүү 

топторун коомдук 
зоналарды жана 
мейкиндиктерди  түзүү 
боюнча долбоорлорду ишке 
ашырууга активдүү туруу 
(1.1 бөлүмдү кара) 
 

Жыйынтык:  
Активдүү жарандар тарабынан 
ишке ашырылган долбоорлор. 
Шаарга карата биргеликтин жана 
лоялдуулуктун өсүшү 
 
Индикатор:  
Жарандарды тартуунун деңгээли 
 

2014-2018-жж. -жарандардын потенциалы Катышуучулар: 
мэрия, ЭКБ 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

В. “Бишкек жөө жүрүүчүлөр 
үчүн” акциясы – 2 зона 
тандап алуу менен көңүл 
ачуу бөлүгүнө бизнести 
тартуу жана 
айкалыштырып, аларды дем 
алыш күндөрүндө 
машиналар үчүн жабуу 
 

Жыйынтык: 
Жарандардын биримдиги, “Шаар 
адамдар үчүн” деген идеяны  
популяризациялоо,  
өзгөрүүлөргө позитивдик мамиле 
түзүү 
 
Индикатор: 
Тартылган өнөктөштүктөрдүн 
саны  
 
 

2014-жылдын  
май – сентябры 

- шаардын бюджети 
-кошумча  каржылоо 
- медиа колдоо, 
- жергиликтүү бизнес 
арасындагы шериктик  

Катышуучулар: 
мэрия, event агенттиктери, бизнес, 
Башкыархитектура (зоналарды 
тандоо) 
 

Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы  

Г. Ал кызматты аутсорсингге 
берүү менен муниципалдык 
заказды аткаруунун 
негизинде коомдук 
мейкиндиктерде, сейил 
бактарда, аянттарда 
жарыктандырууну 
жакшыртуу (2.2 бөлүмдү 
кара) 
 

Жыйынтык: 
Коомдук жерлерге барган 
шаардыктар ыңгайлуулукту жана 
коопсуздукту сезет                                                             
 
Индикатор: 
Көчөлөрдү жарыктандыруу 
боюнча бизнес менен 
келишимдик мамилелердин % 
аткарылышы 
 
 

2014-жылдын 
31-декабрына  
чейин  

- ЧУА,  
-энергия үнөмдөөчү  
технологиялар 
- инвесторлор потенциалы 

Катышуучулар: 
Шаарсвет, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ саясаты  башкармалыгы  
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Д. Сейил бактардагы, 

гүлбакчалардагы, 
аянттардын районундагы 
санитардык зоналарды 
жакшыртуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардыктар жана меймандар 
үчүн жогорку деңгээлдеги  
ыңгайлуулугу, коомдук 
аймактардын эстетикалык 
көрүнүшүнүн жакшырылышы        
 
Индикатор: 
Стационардык туалеттердин, 
туалеттик кабинкалардын саны  
 

2014-жылдын 
30-июлуна 
чейин  

-колдонуудагы  
санитардык нормалар, 
ЧУА 
муниципалитеттинперсона
лы 
- жергиликтүү бюджет 
- бизнестин каражаттары 

Катышуучулар: 
Тазалык, иражачылар, ММБ (ар бир 
конкреттүү учурда аткаруучу жеке) 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ саясаты  башкармалыгы  

Е. Коомдук орундарда жаңы 
шаардык урналарды  
(сыйымдуулугу, милдет 
аткаруучулугу чоң жана 
дизайны) орнотуу  (3.5 
бөлүмдү кара) 
 

Жыйынтык: 
Таштандыларды чогултуу 
жеңилдетилди, маданияттуу 
шаардыкты тарбиялоо  
 
 
Индикатор: 
1000 адамга 
урналардын саны  

2014-жылдын 
15-июлуна 
чейин  

- колдонуудагы 
санитардык нормалар, 
ЧУА 
муниципалитеттин 
персоналы 
 - бар болгон финансылык  
ресурстар - спонсорлор 

Катышуучулар: 
Тазалык, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ саясаты  башкармалыгы  
 

3 Шаардын жашыл аймактарын өнүктүрүү жана шаардыктар арасында жашыл аймактарды  популяризациялаштыруу (кеңири түшүндүрүү)  
 Максат:  

шаардын жашыл 
мейкиндиктери шаардыктар 
тарабынан бош убакытты 
өткөрүүчү , рекреация 
орундарга окшоштуруп 
кабылданууга, Бишкек 
шаарынын визиттик 
карточкасы болуп калууга 
тийиш 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардыктарга бош убагында  
жана эс алууда көрсөтүлгөн  
кызматтардын деңгээли жана 
сапаты жогорулайт, борбордун 
меймандарынын саны көбөйөт     
 
Индикатор:  
Шаардыктар жана меймандар 
тарабынан борбордун сейилбак 
аймактарына баруусунун  саны  
 

2018 –жылга 
чейин 

- активдүү жарандардын  
потенциалы 
– ЖӨБО потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдарын, 
инвесторлордун   
каражаттары 

Катышуучулар: 
- шаардын тургундары, 
- бизнестин, маданияттын өкүлдөрү  
- мэрия 
 
Жооптуулар : 
Шаардык кенеш, мэрия 
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 Милдеттер::     

А. Коомдук арналыштагы 
жерлерди, сейил бак 
зоналарынын чек араларын 
Бишкек шаарынын Башкы 
планынын негизинде 
инвентаризациялоону жана 
белгилөөнү жүргүзүү 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Бизнес үчүн ачык жана 
түшүнүктүү сейилбак зоналары 
менен                                                         
жана коомдук аймактарды 
башкаруу эрежелерин  
өткөрүүүчүн шарттар түзүлөт  
 
Индикатор: 
Коомдук багыттагы  жерлердин 
жана жашыл аймактарынын  
чектерин бекитүүчү ЧУА бар 
болушу 
 

2015-жылдын 
31-декабрына  
чейин 
. 

- мэриянын 
потенциалы 
- атайын уюмдарынын 
потенциалы 
- жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Мэриянын  жана  шаардык 
кеңештин жумушчу топтору, 
адистер, эксперттер 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ башкармалыгы 

Б. Шаардын визуалдык 
саясатынын негизинде 
шаарды жашылдандыруу 
боюнча атайын 
комплекстүү программаны 
иштеп чыгуу (3.5 бөлүмдү 
кара) 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаарды жашылдандыруу боюнча 
туруктуу саясат Бишкекти 
“жашыл” шаар катарында   өзгөчө 
идентификациялоону камсыз 
кылат 
 
 
Индикатор: 
Бекитилген Бишкек шаарын 
жашылдандыруу 
программасынын бар болушу  
 

2015-жылдын 
31-июлуна 
чейин 
. 

- мэриянын 
потенциалы 
-Жашылкурулуштун 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Жашылкурулушу, эксперттер 
 
Жооптуулар: 
ТЖКЧ саясаты  башкармалыгы  
 

47 
 



 
В. Шаардын жашыл келбетин 

пропагандалоо жана 
мектептик жана мектепке 
чейинки мекемелерде 
жашыл бак-дарактарды 
өстүрүүнүн маданияты 
менен практикасын 
калыптандыруу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
“Шаардык маданият” түшүнүгүнө 
жаштардын 
тийиштүүлүгүтүзүлөт, 
 шаардын тышкы көрүнүшүн 
сактоону кадырлоо салты түзүлөт 
болот 
 
 
Индикатор: 
Шаардын жашыл көрүнүшүн 
өнүктүрүү боюнча өткөрүлгөн 
иш-чаралардын саны  
 
 

2018 –жылга 
чейин 

- экологиялык ӨЭБ  
потенциалы 
- 
мектепжанамектепкечейин
кимекемелердин 
потенциалы  
 

Катышуучулар: 
Мектептин жана мектепке чейинки 
мекемелердин балдары, 
мугалимдер жана тарбиячылар  
 
Жооптуулар: 
Шаардык билим берүү  
мекемелери  

Г. Илимдер академиясы 
бизнес менен 
өнөктөштүктүн өз ара 
пайдалуу шарттарынын 
негизинде шаардын 
аймагындагы ботаникалык 
бактардын, Кара жыгач 
багынын, ошондой эле 
кароосуз калган сейил 
бактардын дареметин ишке 
ашыруу боюнча программа 
иштеп чыгуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардын жашыл аймактары 
шаардыктардын жана борбордун 
меймандарынын ыңгайлуу 
чөйрөсүнө камтылат 
 
Индикатор: 
Жаңыланган жашыл аймактардын 
саны 
Жашыл аймактарды 
реабилитациялоого тартылган 
инвестициялардын көлөмү  
 

2018 –жылга 
чейин. 

- мэриянын 
потенциалы 
инвесторлордун 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана инвесторлордун  
каражаттары 

Катышуучулар: 
мэрия, бизнестин өкүлдөрү, 
шаардык маданият мекемелердин 
өкүлдөрү, ӨЭУ  
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
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Д. Сейил бактарына карата 

негизги талаптарды  
арналышын, өзгөчөлүгүн, 
жооптуулугун аныктоочу 
мэриянын техникалык 
тапшырмасынын негизинде 
бизнести тартууга 
негизделген сейил бактарды 
башкаруу боюнча 
комплекстүү программаны 
иштеп чыгуу 
 

Жыйынтык: 
Шаардыктардын ар кандай 
топторунун кызыкчылыктарына 
жооп берген сейилбак зоналары 
пайда болот 
 
Индикатор: 
Шаардык кеңеш тарабынан кабыл 
алынган сейилбактарды башкаруу 
программасы 
 

2014-ж. 
августу 

- проект АУПКР долбоору 
жана Фран.кыргыз 
экотуризмдин 
ассоциациясы 
- мэриянын, 
Жашылкурулуштунпотенц
иалы 

Катышуучулар: 
мэрия 
БШК, АУПКР, эксперттер 
маданият боюнча коомдук кеңеш  
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 

Е. Шаардын кебетесин 
түзүүдөгү 
жашылдандыруунун ролу 
жөнүндө жарандарды 
агартууну туруктуу негизде 
жүргүзүүнү: 
- шаардык мейкиндиктерди 
жашылдандыруу, шаардык 
багбанчылык жөнүндө 
көргөзмө-ярмарка 
(Фестиваль); 
- кесипкөйлөрдөн мастер-
класс; 
-бак-дарактардын, 
жашылчалардын 
көчөттөрүн арзандатып 
сатуу; 
- келүүчүлөрдүн 
пикирлерин сурап-билүү; 
- шаардын сейил бак 
зоналарын колдоо боюнча 
кампания 
 

Жыйынтык: 
Шаардын көрүнүшүн, шаардык 
маданиятты түзүүдө массалык 
түрдө шаардыктарды тартуу  
Шаардык багбанчылыкты 
популяризациялоо 
 Муниципалдык кызматтар 
активдүү тургундарга практика 
жүзүндө жардам берүүгө 
даярдыгын көрсөттү  
 
Индикатор: 
 Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны 
Тартылган адамдардын саны  
 

Жыл сайын  
1-майга чейин 

- имеющиеся людские и 
финансовые ресурсы, 
-  жергиликтүү бюджеттин, 
донорлордун жана 
бизнестин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Ботаникалык ческийсад (Илимдер 
Академиясы), Жашыл курулуш , 
жеке 
күнөсканаларландшафттыкдизайне
рлер, университеттер жана  бизнес, 
ӨЭБ туруктуу өнүктүрүү 
чөйрөсүндө , ЭКО, маданият 
боюнча коомдук кеңеш 
 

Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
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Ж. 
 

Ар бир айкын район 
боюнча тургундардын 
пикирлерин сурап-
билүүнүн жана коомдук 
угуулардын негизинде 
жаңы конуштардагы 
коомдук сейил бак 
мейкиндиктери  үчүн 
участокторду бөлүп берүү 
жана бекитүү 
 

Жыйынтык: 
Коомдук жана сейилбактар  
аймактарын  түзүүгө калк 
активдүү түрдө тартылат 
 
Индикатор: 
Куруу пландарында келечекте 
жашыл зоналары үчүн участоктор 
бөлүнгөн 
 

Дайыма - шаар куруу нормалары 
- имеющиеся ресурсы 
муниципалитета и 
Главархитектуры 
- кеңеш берүүчүлөр 
- архитекторлор 

Катышуучулар: 
Калк, МАБ, ТЖМЭШ, АКК 
Жооптуулар: 
Башкыархитектура 

4 
 

 Шаардык маданиятты кайра жаратуу,  бирдиктүү социомаданий  чөйрөсүн түзүү   
 

 Максат:  
Шаардын чыгармачыл 
индустриясын түзүү жана 
шаардыктардын жаңы 
муундарды, ички 
мигранттарды колдоо. 
Тургундарга өз алдынча 
аныкталган жана кабыл 
алынган социалдык көз 
караштардын алкагында 
өзүн өзү ишке ашыруунун 
мүмкүнчүлүгүн камсыз 
кылуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
 
Шаардык маданияттын таасири 
шаардыктар үчүн ыңгайлуу 
жашоого шарт түзөт, анын жашоо 
турмушундагы укуктарын   
коргойт 
 
Индикатор:  
 
Шаардыктардын бириккендигин 
жана бири бирине  
ишеничининдеңгээли 
 

2018-жылга 
чейин 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
- донордук  каражаттар  
- эл аралык уюмдардын 
потенциалы 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы, мэрия 
 
 

 Милдеттер::     
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А. Төмөнкүлөр аркылуу 

заманбап шаардык 
маданиятты өнүктүрүү 
боюнча инновациялык 
мамилелерди колдонуу 
жана киргизүүнү камсыз 
кылуу: 
- МАБ, ТЖМЭ, 
АККнындеңгээлинде 
калкты маданий- спорттук 
иш чараларга, анын ичинде 
сынактык негизде тартуу 
боюнча программаларды  
иштеп чыгуу (1.2 бөлүмдү 
кара) 
- өндүрүштүк 
мейкиндиктердин 
базасында  заманбап 
шаардык искусствонун 
элементтерин түзүү 
(мисалы: ЛОФТ ЦЕХ) 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардын маданиятын  өнүктүрүү 
процессине шаардыктар түздөн 
түз тартылат. 
Чыгармачыл демилгелерди 
колдоо үчүн шарттар түзүлөт 
 
Индикатор: 
Чыгармачыл иш-чаралардын саны 
 Түзүлгөн шаардык маданият 
борборлорунун саны 
 

2018-жылга 
чейин 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
организаций 
- бизнестин и 
инвестициялардынпотенци
алы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
- донордук  каражаттар  
- эл аралык уюмдардын 
потенциалы 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
 

Б. Чыгармачыл долбоорлорду 
ишкеашыруу аркылуу 
лидерлердин – шаардык 
маданиятты алып 
жүрүүчүлөрдүн катмарын 
түзгөн шыктуу жаштарды 
колдоону, айкын 
демилгелерди колдоону 
камсыз кылуу 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
 
Жаштар лидерлери шаардын 
маданиятын өнүктүрүү боюнча 
мэриянын өнөктөштөрү жана тең 
катышуучулары болот 
 
Индикатор: 
Шаардыктар колдогон 
демилгелеринин саны   
 

2018-жылга 
чейин  

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
организаций 
- бизнестин и 
инвестициялардынпотенци
алы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
- донордук  каражаттар  
- эл аралык уюмдардын 
потенциалы 
 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
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В. Шаардык маданиятты 

өнүктүрүүнүн шаардык 
программаларына улуттук 
программаларды 
интеграциялоо менен 
эксперттердин ар башка 
түрлөрүнүн негизинде 
жаңы башкаруучулук 
схемасын түзүү 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Түзүлгөн коомдук кеңеш шаардык 
маданияттын идеологиялык 
негизин түзөт 
 
 

2015-жылга 
чейин. 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
организаций 
- бизнестин и 
инвестициялардынпотенци
алы 
- мэриянын 
потенциалы 
 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 
 

Г. Шаардыктардын кеңири 
катышуусу менен шаарда 
чакан архитектуралык 
формалардын сынактарын 
жана көрүүчүлөрдүн 
байгесинде ар жылдык 
негизде  жүргүзүү. 
Долбоорлорду белгиленген 
сунуштардын авторлорунун 
өздөрү ишке ашырууга 
тийиш. Алар каржылоо 
алып, кошумча 
каражаттарды издейт 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Чыгармачыл адамдар жана 
уюмдар шаардын  
жагымдуу көрүнүшүн түзүүгө 
тартылат    
 

2015-жылдын 1-
январынан 
тартып  
. 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
 
 

Д. Жарандардын активдүү 
топторунун шаардык 
маданият чөйрөсүндөгү 
демилгелерин талдоо жана 
эсепке алуу үчүн чөйрө 
түзүү жана аларды 
инновациялык усулдарды. 
Анын ичинде социалдык 
заказ боюнча усулдарды 
пайдалануу менен ишке 
ашыруунун ар кандай 
формаларына которуу 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаар ишке ашыруу кепилдиги 
менен ар кандай  түрдүү 
формадагы шаардык маданиятка 
ээ болот 
 
 

2015-жылдын 1-
январынан 
тартып  

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
 

Катышуучулар: 
Чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия, бизнес 
 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
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Е. Социалдык заказ, 

муниципалдык-жекече 
өнөктөштүк системасы 
аркылуу жаңы 
конуштардын 
райондорундагы 
мектептердин, мектепке 
чейинки мекемелердин 
базасында маданий 
демилгелердин 
программасын иштеп чыгуу 
жана ишке ашыруу (1.1 
бөлүмдү кара) 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаардын конуштарында шаардык 
маданиятка тургундарды 
интеграциялоо үчүн шарттар 
түзүлөт  
 
Индикатор: 
Конуштардагы маданий 
демилгелердин саны  
Конуштардагы социалдык 
заказдын көлөмүнүн өсүшү 
 

2018-жылга 
чейин 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
- МАБ потенциалы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
- донордук  каражаттар  
 

Катышуучулар: 
-чыгармачыл адамдар, мектептин 
жана мектепке чейинки  
мекемелердин 
директорлору,жаштар лидерлери, 
мэрия, бизнес 
 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы 
 
 

Ж. Белгилүү ишкерлердин, 
шаардык 
интеллигенциянын 
катышуусу менен шаардык 
маданиятты түзүүгө жана 
өнүктүрүүгө багытталган 
долбоорлорду колдоону 
камсыз кылуу 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Авторитеттүү лидерлер шаардык 
маданияттын өнүгүшүнө өз 
салымын кошот, шаардыктын  
келбетин  түзүүдө үлгү болот 
 
Индикатор: 
Чыгармачыл интеллигенциянын 
өкүлдөрүнүн катышуусу менен 
өткөрүлүүчү иш-чаралардын  
саны  
 

2018-жылга 
чейин 

- уюмдардын, чыгармачыл 
адамдардын потенциалы 
- мэриянын 
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 
 

Катышуучулар: 
-чыгармачыл адамдар, 
интеллигенция, мэрия 
Жооптуулар: 
Маданият башкармалыгы , мэрия 
 
 

5 Бишкек шаарынын  бирдиктүү визуалдуу  (графикалык)  келбетин киргизүү 
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 Максат:  

Визуалдуу элементтерди 
натыйжалуу пайдалануунун 
негизинде бирдиктүү 
шаардык мейкиндикти 
түзүү 
 
 
 
 

Жыйынтык: 
Бекитилген визуалдуу 
элементтерге негизделген 
корпоративдикбренддипайдалану
учулар тарабынан пайдалануу  
Бишкек шаарынын бирдиктүү 
мүнөзүн түзүүгө түрткү берет 
 
Индикатор:  
Бишкек шаарында кабыл алынган 
бренддеринин бар болушу  
 

2014-2015-жж.  жергиликтүү бюджет 
- тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- шаардын чыгармачыл 
адамдарынын потенциалы 

Катышуучулар: . Бишкек 
шаарынын  
мэриясы,  дизайн студиялар, 
дизайнерлер-фрилансерлер 
 
Жооптуулар: 
Шаардын маркетинг кызматы 

 Милдеттер::     

А. Шаардык 
коммуникациянын бардык 
түрлөрүн бир стилде 
түзүүнү жана аларды бир 
стиль менен стандарт 
боюнча визуалдаштыруу: 
жарнак мейкиндигин. 
Шаардык транспортту 
ж.б.у.с. 
 

Жыйынтык: 
Бишкек шаарында ыңгайлуу жол 
көрсөткүчтөрүнүн  бирдиктүү 
системасы, Шаардын карталары- 
шаардык транспорт 
маршруттарынын, вело. жөө 
жүрүүчүлөрдүн ж.б.  карталары  
пайда болот. 
 

2014-2015-жж. Болгон ресурстар: 

финансылык, адам 
ресурстары, 
интеллектуалдык  

 

Катышуучулар: . Бишкек 
шаарынын  
мэриясы,  дизайн студиялар, 
дизайнерлер-фрилансерлер 
 
Жооптуулар: 
Шаардын маркетинг кызматы 
 

Б. Б. Шаардык транспорт үчүн 
бирдиктүү түстүк чечимди 
киргизүү 

Жыйынтык: 
Шаардыктар үчүн 
идентификацияланган түстүү, 
ыңгайлуу шаардык транспорт 
пайда болот   
 

2014-25-жж. Болгон ресурстар: 

финансылык, адам 
ресурстары, 
интеллектуалдык  

 

Катышуучулар: 
БАТП, БТП, дизайн студиялар, 
дизайнерлер-фрилансерлер 
 
Жооптуулар: 
Шаардын маркетинг кызматы 
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В. Жарнак рыногунда ак ниет 

атаандаштыкты камсыз 
кылуу. Мэриянын 
түзүмүндө мэриянын 
жарнак департаменти менен 
пияр кызматын шаардын 
маркетингдик кызматына 
бириктирүү 

 

Жыйынтык: 
Жарнама рыногунда  
профессионалдуу  компаниялар 
пайда болот, бизнес үчүн 
тоскоолдуктар жоюлат 
 

2014-2015-жж. Болгон ресурстар: 

финансылык, адам 
ресурстары, 
интеллектуалдык  

 

Катышуучулар: 
мэрия, тышкы жарнама 
рыногундагы ключевые игроки 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

Г. Сырткы жарнактын 
конструкциялардын бардык 
түрлөрү үчүн бирдиктүү 
стандарттарды иштеп 
чыгуу. Мыйзамсыз 
конструкцияларды жана 
жаңы эстетикалык 
параметрлерге туура 
келбеген 
конструкцияларды, 
конструкциялардын 
фасаддык, чатырлык ж.б. 
түрлөрүн жоюу боюнча 
рыноктун мониторингин 
жүргүзүү 
 

Жыйынтык: 
Жалпы шаардык көрүнүштү 
жакшыртуу. 
Ошондой эле жолдордо 
коопсуздук жакшыртылат, себеби 
тышкы жарнамалар  жол 
кыймылынын коопсуздугуна 
тоскоолдук кылган учурлар болот. 
 

2014-2015-жж. Болгон ресурстар: 

финансылык, адам 
ресурстары, 
интеллектуалдык  

 

Катышуучулар: 
Бишкек шаарынын мэриясы , 
БашкыАДБ, МЖККИ 
 
Жооптуулар: 
Шаардын маркетинг кызматы 
Атаандаштык башкармалыгы  
 

6 Шаар көрүнүшүнүн бирдиктүү архитектуралык концепцияны  киргизүү  
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A. Шаардын ар кайсы 

райондорунун мүнөзүн 
аныктоо үчүн шаарды 
зоналарга бөлүштүрүүнү 
иштеп чыгуу 

Жыйынтык: 
Шаар куруу эрежелерин белгилөө 
үчүн негиз иштелип чыгат  
Индикатор: 
Шаардын ар кандай 
аймактарынын мүнөзү жөнүндө 
маалыматтары менен   
интерактивдүү карта   
 

2014-2015-жж. Адистештирилген  
компаниялардын 
потенциалы, 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Тышкы эксперттер, 
башкыархитектура 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

Б. Шаардын ар кайсы 
райондорунда  
архитектуралык 
көрүнүштүн (имараттар/ 
курулмалар), чакан 
архитектуралык 
формалардын (ЧАФ) жаңы 
стандарттарын киргизүү 

Жыйынтык: 
Шаардын көркөмдүү көрүнүшүн 
түзүү үчүн шарттар жана 
мүмкүнчүлүктөр пайда болот, 
шаардын жана архитекторлордун 
ортосунда кызматташтык камсыз 
болду  
Индикатор: 
Визуалдык стандарттар 

2014-2015-жж. Адистештирилген  
компаниялардын 
потенциалы, 
-  жергиликтүү бюджеттин   
каражаттары 

Катышуучулар: 
Тышкы эксперттер, 
башкыархитектура 
 
Жооптуулар: 
ШӨА  

4 “Ийгиликтүү шаар” программасы  

4.1. 
 

Максат: Бизнести өнүктүрүү жана экономикалык иш-аракетти стимулдаштыруу үчүн  шарттарды түзүү  
 Максат: Бизнести 

каржылык ресурстарын 
шаардын экономикасына 
инвестициялоого 
жүйөлөштүрүү 
 
 

Жыйынтык:  
Кошумча жумушчу орундар 
түзүлдү, жергиликтүү бюджеттин 
кирешелеринин  өсүшү камсыз 
болду  
 
Индикатор: 
Жаңы ишканалардын санынын  
анык өсүшү 
 

2014-2018-жж.. - ЖӨБ органдарынын 
потенциалы 
- бизнес 
ассоциацияларынын 
потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, бизнес ассоциациялары, 
коомдук уюмдар, ӨЭУ 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 
 

 Милдеттер:     
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А  

Мэриянын алдында 
Ишкердик боюнча коомдук 
кеңеш түзүү 

Күтүүүдөгүжыйынтык : 
Бизнестин  жана бийликтин  
конструктивдүү сүйлөшүүлөрү  
үчүн шарттар түзүлдү  
 
Индикатор: 
Ишке ашкан демилгелердин саны  

2014-жылдын 1-
октябрына 
чейин 

- ШӨА потенциалы - 
бизнес ассоциацияларынын 
потенциалы 

Катышуучулар: ШӨА, мэрия, 
бизнес ассоциациялары, коомдук 
уюмдар, ӨЭУ 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

Б Колдонуудагы 
мыйзамдардын алкагында  
муниципалдык  сатып 
алууларды жүргүзүү 
боюнча ачык, түшүнүктүү 
жобону иштеп чыгуу жана 
киргизүү 
а. Сатып алуулардын 
планын милдеттүү ачык 
жарыялоо 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Бизнес үчүн муниципалдык сатып 
алууларга тең мүмкүнчүлүк 
камсыз кылынат,  коррупция 
коркунучу минимумга жетет 
 
Индикатор: 
Шаардык кеңеш тарабынан  
кабыл алынган  Муниципалдык 
сатып алуулар жөнүндө жобо  
 

2014-жылдын 1-
октябрына 
чейин 

- ШӨА потенциалы 
 

Катышуучулар: 
Мэриянын бөлүмдөрү, КР Финансы 
министрлиги 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

В Муниципалдык менчиктин 
обьекттерин кызыккан 
тараптардын тең 
жетүүсүнүн негизинде 
пайдаланууга берүү 
жөнүндө жаңы жобону 
иштеп чыгуу жана киргизүү 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Муниципалдык менчикти 
пайдалануунун натыйжалуулугу 
жогорулайт, коррупция 
коркунучу минимумга жетет 
 
Индикатор: 
Шаардык кеңеш тарабынан  
кабыл алынган Муниципалдык 
менчик башкармалыгы жөнүндө 
жобо 
 

2014-жылдын 1-
октябрына 
чейин. 

- ШӨА потенциалы 
 

Катышуучулар: 
Мэриянын бөлүмдөрү 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 
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Г Бизнес үчүн максималдуу 

ыңгайлуу шарттарды түзүп, 
бизнес үчүн уруксат берүү 
документтерин берүүнүн 
системасын реформалоо 
 

Жыйынтык: 
Бизнес менен чиновниктин 
байланыштары минимумга жетет, 
уруксат берүүчү документтерди 
алууда жасалма тоскоолдуктар 
алып салынат 
 
Индикатор: 
Бизнестин кызмат 
көрсөтүүлөрүнө 
канааттангандыгынын деңгээли 
 
 

2014-2015-жж. - ШӨА, мамлекеттик жана 
муниципалдык 
органдарынын. Атайын 
компанияларынын   
потенциалы 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Мэриянын бөлүмдөрү 
 
Жооптуулар: 
ШӨА 

4.2.  
Бишкек шаарынын инвестициялык  жагымдуулугун  жакшыртуу  

 Максат:  
Социалдык жана 
экономикалык 
инвестицияларды тартуу 
үчүн максималдуу 
шарттарды түзүү 
 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Шаарды өнүктүрүү үчүн старт 
берилет, шаардын тышкы 
көрүнүшү жакшырат 
 
Индикатор:  
Тартылган инвестициялардын 
көлөмү  

 2014-2018-жж. Существующие:  
- шаардын тышкы 
көрктөндүрүүобъекттери 
- коммуникации, сети  - 
интеллектуальные 
 

Катышуучулар: 
КР Өкмөтү, КР ЖогоркуКенеши, 
Бишкек шаарынын мэриясы   
бизнес, донорлор 
 
Жооптуулар: 
Шаардык кеңеш, мэрия  

 Милдеттер:     
А. Донорлор жана 

инвесторлор менен 
иштөөнүн туруктуу 
механизмдерин түзүү үчүн  
ШӨАнын дареметин түзүү 
жана өнүктүрүү  
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
ШӨАнын кызматкерлери 
донорлордун жана 
инвесторлордун талаптарына 
ылайык долбоордук сунуштарды 
иштеп чыгуу боюнча ишти 
камсыз кылат 
 
Индикатор:  
Кол коюлган инвестициялык 
келишимдердин саны 
 

2014-жылдын1-
июнунан 
баштап  

- тышкы эксперттердин 
потенциалы 
- эл аралык уюмдардын 
техникалык колдоосу 
-  жергиликтүү бюджеттин  
жана донордук уюмдардын  
каражаттары 

Катышуучулар: 
Бишкек шаарынын мэриясы    
бизнес чөйрө 
 
Жооптуулар: 
 мэрия, ШӨА 
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Б. Шаардын инвестициялык 

мүмкүнчүлүктөрүнүн 
реестрин түзүү, анын 
негизинде шаар 
кызматташуу сунуштары 
менен чыгат (5.2 бөлүмдү 
кара) 
 
 
 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Кызматташтыктын механизмдери, 
эрежелери, анын ичинде 
муниципалдык жеке өнөктөштүк 
бекитилди, реалдуу долбоордук 
идеялар, сунуштар ишке 
ашырылды. 
 
Индикатор: 
Реестрдеги долбоорлордун саны  

2015-жылдын   
1-майына 
чейин. 

- бизнес-түзүмдөрдүн 
потенциалы, инвесторов 
- тышкы эксперттердин 
потенциалы 

Катышуучулар: 
мэрия, бизнес ассоциациялары, 
коомдук уюмдар, шаардын ӨЭУ 

В. Бизнестин жана шаардын  
(инвестициялык форум) 
идеялары менен 
сунуштарын генерациясы 
үчүн туруктуу аянтча түзүү, 
коммуникациялык 
каналдарды (шыр 
байланыш/ ж.б.) түзүү (5.1 
бөлүмдү кара) 

 

Жыйынтык: 
Бизнестин долбоордук 
демилгелерин  тандоо системасы 
пайда болот, алар шаардыктардын 
керектөөлөрүнө жооп берет жана 
жалпысынан шаарды өнүктүрүү 
максаттарына ылайык болот 
 
Индикатор: 
Шаардыктардын кабыл алынган  
демилгелеринин саны  
 

2014-жылдын   
1-майына 
чейин. 

 - ШӨА потенциалы 
- бизнес ассоциациялардын 
потенциалы 

мэрия, ШӨА,    бизнес чөйрө, 
ишкерлердин туруктуу 
ассоциациялары  кредиттик 
мекемелер 

Г. Шаардык инвестициялык 
саясатты иштеп чыгуу. 
салымдарды коргоону иш 
жүзүндөгү кепилдиктерин 
жана аспаптарын аныктоо 

Күтүүүдөгүжыйынтык: 
Бишкек шаары ишенимдүү ишкер 
имиджине ээ болот 
 
Индикатор:  
Калктын ишкердик 
активдүүлүгүнүн өсүшү, жаңы 
жумуш орундарын түзүү, 
инвестициялар, инновациялар 
(жаңы технологиялар)  
 

2014-2018-жж. - шаардын сырткы 
көрктөндүрүү объекттери  
коммуникациялар,  
интеллектуалдык 
тармактар  
-жаратылыш  

Бишкек шаарынын мэриясы, 
бизнес-чөйрө 
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