
 
 «Жарандык коомдун уюмдары үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү (ЖКУ)» 

көп тараптуу диалогунун программасы 
 
Өтүүчү жери: Хаят Ридженси отели, «Шайыр» конференц-залы. Дареги: Бишкек ш., 
Абдрахманов көч., 191. 
Өткөрүлчү күнү: 20-июль, 2022-ж. 
Катышуучулар:  КР ЖК өкүлдөрү, КР Министрлер Кабинетинин өкүлдөрү, эл аралык уюмдар/өнүгүү 
тармагындагы бизнес өнөктөштөр, ММК, МОКК жана ЖКУ өкүлдөрү. 
 
Көп тараптуу диалогдун максаты: 

1. ЖКУ өнүгүшүнө ыңгайлуу шарттарды түзүүгө көмөктөшүү. 

2. Өнөктөштөр ортосундагы ишмердүүлүктү бекемдөө. 

Алдыдагы кадамдар 
1. ЖКУлар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө жардам берүү үчүн иш-план иштеп чыгуу, 

талкуулоо жана аны бекитүү.  
2. КР ЖКУлардын ишмердүүлүгүнүн орчцндуулугу тууралуу маалыматтарды өнүктүрүү. 
3. Көп тараптуу диалогдун Резолюциясын талкуулоо жана кабыл алуу.   

 
Модераторлор: 
Эне тилде: Махабат Жумагулова 
Расмий тилде: Чинара Айтбаева, Аида Курбанова, Аида Джуманазарова, Галина Давлетбаева 
 

9.30– 10.00 Катышуучуларды каттоо 

10:00– 10:15 Ачылышы  – Данияр Суюнов, КР Президентинин Аппаратынын саясый жана 
экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын эксперти; 
Көп тараптуу диалогдун максаттары жана кадамдары – Айтбаева Чинара, «Биздин 
Кылым/Наш Век» КФ директору 

№1 панелдик дискуссия: 
  ЖКУ үчүн укуктук шарттарды жакшыртуу боюнча иш-чаралар  

ЖКУ ишмердүүлүгү үчүн ченемдик укуктук-базаны өнүктүрүү боюнча иш-планды талкуулоо 
  

10.15 – 11.00 Спикерлер: 
КР Президентинин Аппаратынын өкүлү: Данияр Суюнов, КР Президентинин 
Аппаратынын саясый жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын эксперти; 
Презентация, «ЖКУнун ишмердүүлүгүнүн ченемдик укуктук базасына сереп салуу: 
кемчиликтер жана жакшыртуу боюнча сунуштар», Идрисов Ноокат,   
Коммерциялык эмес укук боюнча эл аралык борбордун юридикалык консультанты; 
 
Суроо-жооптор, талкуулар. 

 

11.00 – 11.20 Кофе-брейк 

 



№2 панелдик дискуссия: 
ЖКУдын учурдагы абалы, өлкөнүн өнүгүүсүнө ЖКУлардын кошкон салымын баалоо.  

11.20 – 12.20 Спикерлер: 
Презентация, “Жарандык коомдун катышуусунун механизмдери: чакырыктар жана 
учурдагы реалдуулук”: Аида Курбанова, “Гражданское Участие” долбоорлор 
фондунун координатору; 
Презентация, “Жарандык коомдун мыйзамдуулугун жана жоопкерчилигин 
бекемдөө”: Добрецова Надежда Николаевна, саясатты өнүктүрүү институтунун 
башкармалыгынын төрайымы; 
Презентация, “Кыргыз Республикасынын БӨУ секторлорунун мамлекетти 
өнүктүрүүдөгү ролу жөнүндө” - Айтбаева Асыл Айтбаевна, “Интербилим” Эл аралык 
уюмунун директору; 
Бизнес-ассоциация өкүлдөрү: “Адамдын экономикалык ишмердүүлүгүнүн 
эркиндигин коргоодо бизнес-ассоциациялардын ролу”, Жанабиль Давлетбаев, Эл 
аралык ишкерлер кеңешинин өкүлү; 
Презентация, “Статистикалык органдардын ЖКУлардын салымын баалоо 
мүмкүнчүлүктөрү: АЦПГО жана НСК тажрыйбалары”,  Айдар Мамбетов, 
“Гражданское Участие” фондунун директору. 
 
Суроо-жооптор, талкуулар. 
 
 

№3 панелдик дискуссия: 
ЖКУлар үчүн ыңгайлуу шарттарды чыңдоодо туруктуу өнүгүүнүн катышуучуларынын ролу жана 

милдеттери. 

Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн көп тараптуу талкуулардын натыйжалуулугу. 

12.20 – 13.30 Спикерлер: 
Презентация: “Жарандык коом үчүн ыңгайлуу шарттарды чыңдоо боюнча 
өнөктөштөрдүн (өкмөттүн, донорлордун жана ЖКУлардын) милдеттери”: Джанаева 
Нургуль Нуркыязовна, КР БӨУ айымдар форуму; 
Кыргыз Республикасындагы Евробиримдиктин Өкүлчүлүгүнүн билдирүүсү: 
Долбоордун менеджери  Йотам Лерер (Iotam Lerer) мырза;   

КР ЖК Депутаты: Алимжанова Нилюфар Раимжановна; 
Шамиль Ибрагимов, «Сорос-Кыргызстан» фондусунун аткаруучу директору. 

 
Суроо-жооптор, талкуулар. 

 

 

13.30 – 14.30 

 

Түшкү тамактануу 
 

 
 



№4 панелдик дискуссия: 

ЖКУларды каржылоо: ЖКУлардын туруктуулугун кантип камсыз кылуу керек?   

14.30 – 16.00 Спикерлер: 
Султанова Гульбара Бекетовна - Казакстан Республикасынын Маалымат жана 
социалдык өнүгүү министрлигинин жарандык коом иштери боюнча комитетинин 
төрагасынын орун басары.   
Презентация, “Кыргызстанда жарандык коом уюмдарын каржылоо механизмдерин 
өркүндөтүү”, Аида Джуманазарова, МЦНП саясый консультанты;  
Презентация,  “ БӨУ фандрейзинги:  “Бабушка эдопшн” фондусунун тажрыйбасы”:   
Айдай Кадырова/ Канайым Канатбекова, “Бабушка эдопшн” коомдук кайрымдуулук 
фондусунун социалдык иштер боюнча координатору;  
Презентация, “ЖКУнун каржылык туруктуулугун жоготууга алып келген 
факторлор”: Добрецова Надежда Николаевна, саясатты өнүктүрүү институтунун 
башкармалыгынын төрайымы;   
Бизнес-ассоциациясынын өкүлү: “Курак бизнес-ассоциациясынын адвокациясынын 
тажрыйбасы”, Нуржан Азимова, Курак АФ башкармалыгынын аткаруучу төрайымы. 
 

Суроо-жооптор, талкуулар. 
 

16.00-17.00 ЖКУлар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча резолюцияны, иш-планды 
талкуулоо жана бекитүү. 

17.00 – 17.30 Кофе-брейк 

 
 

 


