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«КоомдуК саламаттыК 
саКтоо» Программасы 

39 «коомдук 
коргоочулар» 
тарабынан  
20дан ашык СПИД-
сервистик өкмөттүк 
эмес уюмдарынын 
базасында 
Кыргызстандын 10 
шаарында 

39 «коомдук коргоочулар» 
КР 10 шаардагы жана калктуу 
жайлардагы маргиналдашкан 
аялуу топтордун 

өкүлүнө укуктук 
кызмат көрсөтүштү

гендердик зомбулуктан жабыр 
тарткан маргиналдашкан аялуу 
топтордогу аялдарга психо-

бейтапканадан 
сырткары 
психиатриялык 
жардам көрсөтүү 
моделдери

Паллиативдик 
жардам 
ассоциациясы 
түзүлдү

ашык 
бейтаптардын 
жана алардын үй-
бүлө мүчөлөрүнүн 
паллиативдик 
жардам алууга 
мүмкүнчүлүктөрү 
бар

ВИЧти алдын алуу жана 
маргиналдашкан аялуу топторго 
кирген адамдардын укуктарын коргоо 
программаларын ишке ашыруу

Окууудан өтүшкөн 
эксперттердин 
тобу

УкУктУк жардам берүү бОюнЧа 
УкУк кОргОО механИзмИ Ишке 
кИргИзИлдИ
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270ден Бишкек ш.
ош ш.

кичи шаарларда 
паллиативдик 
жардам берүү боюнча 
долбоорлорду ишке 
киргизишти

$1 093 307
Жалпы бюджет:

Нарын Токмок Кочкор

КР         шаарларында 
ишке киргизилген

11 облустук жана 
райондук борборлордо 
паллиативдик жардам 
программасынын бейтап-
тары үчүн опиоиддердин 
жеткиликтүүлүгү камсыз 
кылынган

Бишкек
Баткен 
Базар-Коргон
Жалал-абад

Каракол
Кара-Балта
Нарын 
Ноокат

Кочкор
ош
Талас

үй-бүлө мүчөлөрүнүн бири 
психикалык жактан жабыркаган  
үй-бүлө психосоциалдык жардам 
алышты жана өзүлөрүнүн  
жашоо шарттарын  
жакшыртышты

19

социалдык жана юридикалык жардам 
досчулук жардам берүү моделин 
киргизүү аркылуу көрсөтүлдү. 

Ал модель маргиналдашкан 
аялуу топтордогу аялдардын 
муктаждыктарына багытталган. 

Прокуратура органдары 
жарандык коом уюмдары 
менен өз ара иш алып 
баруунун укуктук  
негиздерин иштеп чыгышты 

ВИЧти алдын-алуу 
программаларына колдоо 
көрсөтүү маселелери, 

маргиналдашкан аялуу топтор менен 
өз ара иштешүү жана гендердик 
зомбулукту жоюу тууралуу укук коргоо 
органдарынын 200дөн ашык 
кызматкерлерин окутуу 
Кыргыз Республикасында инъекциялык 
баӊгини колдонуучу адамдар арасында 
укуктарды бузуу деӊгээлин азайтууга 
мүмкүндүк берди. 

Бишкек Чүй Ысык-Көл
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Кыргызстанда соттуК-уКуКтуК 
системаны реформалоого 

КѳмѳК Кѳрсѳтүү

Бул Багыттын алКагындагы негизги жетишКендиКтер:

Кылмыш-жаза КодеКсинин, жоруКтар 
жөнүндө КодеКсинин, уКуК Бузуулар 
жөнүндө КодеКсинин, жазыК-процесстиК 
КодеКсинин, жазыК-атКаруу КодеКсинин 
жана мамлеКет КепилдиККе алган юри-
диКалыК жардам Берүү жөнүндө мыйза-
мынын мыйзамдар жыйнагы Боюнча 12 
оКуу модулу иштелип чыКты. 

КамаКта Кармоо жана эрКиндигинен ажыратуу 
жайларына алдын-алуучулуК жүрүштѳрдү жасоо-
нун эрежелери иштелип чыКты жана БеКитилди; 

Кыйноолорду алдын алуу Боюнча улуттуК БорБор-
дун 2015-2017-жж. Карата стратегиялыК планы жана 
2016-2017-жж. Карата КоммуниКациялыК стратегия-
сы иштелип чыКты жана БеКитилди; 

11ден ашыК ичКи жөнгө салуучу доКументтер 
иштелип чыКты жана БеКитилди;
 
веБ-сайтты, мониторингдиК Барууларды БирдиКтүү 
автоматташтырылган маалымат системасы - еаис) 
системалаштыруу үчүн программалыК Камсыздо-
ону иштеп чыгуу жана ишКе Киргизүү;

милдеттүү медициналыК Камсыздандыруу фонду 
(фомс) тараБынан саламаттыКты саКтоо уюмда-
рында зомБулуКту, Кыйноолорду жана Катаал 
мамилелерди натыйжалуу доКументтештирүү 
Боюнча праКтиКалыК Кѳрсѳтмѳ Куралды ишКе 
Киргизүүгө мониторинг жасоо жолун иштеп чыгуу 
жана БеКитүү;

Кр адвоКатуранын алдындагы адвоКаттар үчүн 
оКуу БорБору менен КызматташтыКта адвоКаттар 
үчүн Кыйноолордон жаБырКагандарды Коргоонун 
уКуКтуК механизмдеринин өзгөчөлүКтөрү Боюнча 
оКуу-методиКалыК КомплеКси иштелип чыКты 
жана институционалдаштырылды;

Кыйноолорго Каршы Коалиция 118 Кыйно-
одон жаБырлануучуларга уКуКтуК жардам 
КөрсөтКөн. иштин жыйынтыгында 19 
Кылмыш иши Козголгон жана Кыйноолор-
го Каршы Коалиция тараБынан Көтөрүлгөн 
иштердин алКагында Кыйноолорду 
Колдонгон 3 милиционерге Биринчи жолу 
айыптоо чечими КаБыл алынган. гранттар-
дын алКагында 7 уюмга жалпы суммасы 

аКадемия аКадемия азияда Биринчи-
лерден Болуп 21 өлКөнү БириКтирген 
европа Кеӊешинин саясий изилдөөлөр 
меКтептер тармагы ассоциациясынын 
ассоциативдиК мүчөсү Болду.

Кр мамлеКет КепилдиККе алган 
юридиКалыК жардам Берүү си-

стемасын өрКүндөтүүгө жана Кр 
адвоКатураны институционалдыК 

өнүКтүрүүгө КөмөК Көрсөтүү

программанын Көмөгү менен адвоКату-
ра мамлеКет КепилдиККе алган юридиКа-
лыК жардам Берүү жөнүндө мыйзамды 
натыйжалуу ишКе ашыруу Боюнча 8 
мыйзам алдындагы ченемдиК-уКуКтуК 
аКтыларды иштеп чыКты.

Кыргызстанда Кыйноолорду жана БашКа Катаал, адамгерчилиКсиз жана Кадыр-БарКты 
Басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлѳрүн алдын алуу жана жазаланБастыККа 

Каршы Күрѳшүү Боюнча улуттуК араКеттерди Консолидациялоого Колдоо Кѳрсѳтүү

долБоор европа Кеӊешинин Колдоосу менен ишКе ашырылды. жалпы Бюджет – 2016-2017-жж. Карата 827 777 евро. 

Кр Кыйноолорду алдын алуу Боюнча 
улуттуК БорБордун институционалдыК 
потенциалы жогорулатылды, мисалы, 

жарандыК Коом уюмдарынын жалпы суммасы, аймаКтарды КошКондо, 298 458,89 долларды 
түзгөн, адам уКуКтарын жаКшыртуу жана Коргоо Боюнча 11 демилгеси Колдоого алынды.

Кыйноолорду доКументтештирүүнүн жана 
илиКтөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу 

Боюнча мамлеКеттиК органдардын по-
тенциалы жогорулатылды, анын ичинде 

төмөндөгүлөрдү институционалдаштыруу 
арКылуу да жетишилди:

Курамына Кыргызстандагы 17 
уюмду  Камтыган Кыйноолорго 
Каршы өэудын Коалициясынын 
институционалдыК потенциалы 

жогорулатылды. 

 «жарандыК агартуу аКадемиясы» 
долБооруна эКи жылдыК Колдоо 

Көрсөтүүнүн натыйжасында

Кр өКмөтү жана БашКа өнөКтөштөр менен 
БиргелиКте «стамБул протоКолун жүзѳгѳ ашыруу: 
аймаКтыК тажрыйБаны Кыйноолорду эффеКтивдүү 
илиКтѳѳнүн жана доКументтештирүүнүн эл аралыК 
ченемдерине трансформациялоо» темасында эл 
аралыК Конференция өтКөрүлдү. жыйынтыгында 
«стамБул протоКолу Боюнча иш-чаралардын пла-
нынын принциптери Боюнча БишКеК Конференци-
ясынын резолюциясы» КаБыл алынды.  эл аралыК 
Конференциянын ишине дүйнөнүн 24 өлКөсүнөн 
Кыйноолорду алдын-алуу чөйрөсүндөгү алдыӊКы 
эКсперттерди жана стамБул протоКолун иштеп 
чыККан авторлорду (Кыйноолорду жана Катаал 
мамилелерди натыйжалуу доКументтештирүү 
Боюнча Буунун Кѳрсѳтмѳ Куралы) Камтыган эКс-
перттер Катышышты;

Кр жогорКу сотунун алдындагы жогорКу сот ади-
леттиги меКтеБи менен КызматташтыКта соттор 
үчүн Кыйноолор Колдонулган фаКтылар Боюнча 
Кылмыш иштерин Кароодогу өзгөчөлүКтөр Боюн-
ча оКуу модулу иштелип чыКты жана институцио-
налдаштырылды. 

УкУк 
Программасы

331 110,00 еврону түзгөн уКуКтуК Колдоо 
Көрсөтүлгөн, анын ичинде 3 уюм өлКөнүн 
аймаКтарында иш алып Барышат. 

Кыйноолорго Каршы Коалициянын реаБи-
литациялыК БорБорунун жаӊы методоло-
гиясы иштелип чыККан жана Колдонулуп 
жатат. 

$883 844
Жалпы бюджет:
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Билим Берүү 
программасы

№ 1 МАКСАТ

№ 2 МАКСАТ

ӨзгӨчӨ билим алуу 
талаптарына муктаж 

балдарды психологи-
ялык-педагогикалык 

жактан коштоп жүрүү 
кызматтарынын маалы-

маттар базасына 

ашык ден соолугу-
нун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар 
киргизилди 

245тен

НЕГИЗГИ  
ЖЫЙЫНТЫКТАР:

кӨп тилдүү билим берүү программасын 
иштеп чыгууга жана аны 
республиканын билим берүү система-
сына киргизүүгӨ кӨмӨк кӨрсӨтүү

мамлекеттик жана расмий тилдерди ӨнүктүрүүгӨ 
багытталган кӨп тилдүү билим берүү программа-
сын киргизүү колдоого алынды

«жетиген» мектебинин мугалимде-
ри экинчи жана чет тилдерди окутуу 
ыкмалары боюнча квалификация-
ны жогорулатуу курстарынан Өтүштү

республикалык институттун тил мугалимдеринин 
квалификацияларын жогорулатуунун инновация-
лык технологиялары борбору менен кызматташуу

«экинчи тилди окутуу ыкмаларынын негиздери» 
электрондук курсу иштелип чыкты

1-11-класстардын окуучуларынын тилдерди бил-
гендигинин деӊгээлин аныктоо үчүн мамлекет-
тик, расмий жана чет тилдери боюнча стандарт-
таштырылган тесттер иштелип чыкты

мамлекеттик, расмий жана чет тил-
дерин окутуу ыкмалары боюнча

сан

предметтерди жана тилди айкалыш-
тырып окутуу ыкмалары боюнча

пилоттук 
мектептерде 
психология-
лык-педагоги-
калык жактан 
коштоп жүрүү 
кызматтары 
үзгүлтүксүз иш 
алып барышат.

$418 167
Жалпы бюджет:

ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды 
инклюзивдик билим берүү процессине камтуунун 
комплекстүү моделин ишке ашыруу каражаттарын 
колдонууга кӨмӨк кӨрсӨтүү

кр билим берүү жана илим министрлиги 
тарабынан 8 негизги сабактар боюнча 
предметтик программалар, ошондой 
эле, ӨзгӨчӨ билим алуу талаптарына 
муктаж балдарды баштапкы жалпы 
билим берүүнүн негизинде окутууда 
жана ӨстүрүүдӨ инклюзивдик ыкманы 
Өнүктүрүү боюнча ылайыктуу ченем-
дик документтер түзүлүп, сыноодон 
ӨткӨрүлүүдӨ.
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:

мугалимдер жана башка адистер инклю-
зивдик саясатты ишке ашыруу тууралуу 
окуулардан Өтүштү

330

354
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11 42
системалуу иш жүргүзүү

197
144 саат

тил сабактарын окуткан педагогдор 
квалификацияларын жогорулатышты

188

Бишкек ош

облустарынан жрт Өтүү 
максатында Өзбек тилинде 
окуган жогорку класстардын 
окуучуларына колдоо кӨрсӨтүү 
үчүн мамлекеттик жана расмий 
тилдерде сабактарды ӨткӨрүү үчүн 

жртке даярдоо үчүн Өзбек тилинде окуган 
окуучулар мамлекеттик жана расмий 
тилдер боюнча сабактардан Өтүштү

– мамлекеттик жана расмий тилдерде сүйлӨӨ 
кӨндүмдӨрүн Өнүктүрүү максатында кӨп 
тилдүү билим берүү программасын киргизүү

– кыргыз, орус жана англис тилдеринде 
окутууну камтыган кӨп тилдүү билим берүү 
программаларын колдоо

педагог 
окуудан Өттү

окуучу

Бишкек ш.
мектепте педагог

11
Бишкек ш.

пилоттук  
мектептери

ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
бала инклюзивдик билим алуу тажрыйба-
сынан Өтүү мүмкүнчүлүгүн алышты
ата-эне ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чек-
телген балдардын укуктарын ишке ашыруу 
боюнча окутулду
мугалимдер жана ата-энелер инклюзивдик 
саясатты ишке ашыруу боюнча кеӊештерди 
алышты 
мугалимдер үчүн инклюзивдик саясатты 
ишке ашыруу боюнча окуу-методикалык 
кӨрсӨтмӨлӨр иштелип, басылып чыкты
ата-энелер үчүн ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдардын укуктарын ишке ашыруу 
боюнча кӨрсӨтмӨлӨр иштелип, басылып чыкты

дүлӨй жана начар уккан балдар үчүн  
үн коштолгон китептер даярдалды

жана

ош ш.
баткен ш. 

ош  
жалал-абад
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«ЖМК өнүКтүрүү»
Программасы 

Клооп Медианын 
оштогу филиалы

көз 

карандысыз 

ММкны 

колдоо

МаалыМаттар журнали-
стиКасы боюнча  

оКуулардан өтүштү
лонгриддерди, инфографиКаны жана КысКа 

видеону КаМтуу Менен Материалдарды 
берүүнүн жаӊы стандарттарын Киргизишти

2 Көз Карандысыз ММК

Кр президенттигине талапКерлер

Медиа аудиторияны 
өздөштүрүү/МаМилелер 
жана Медиа сабаттуулуК 

боюнча

регионалдыК журналист-
тер ири редаКцияларда 
стажировКадан өтүштү

журналисттердин иштерин 
үзгүлтүККө учуратпаган 

сервис ишКе Киргизилди

журналисттерге сөз эрКин-
дигин Коргоо боюнча
             юридиКалыК
             Кеӊеш берилди

сөз эрКиндигин Коргоо, соттордо 
журналисттерди Коргоо боюнча  

арыз жана Кайрылуулар 

(наМысты, беделди жана иш репутациясын Коргоо 
тууралуу доо арыздар – 10дон ашыК сот иштери)

Кыргыз республиКасынын 
МаМлеКеттиК жана сот орган-

дарында сөз эрКиндигин жана 
ой-пиКир билдирүүнү чеКтөө 
Менен байланышКан иштер 

боюнча жарандардын КызыК-
чылыКтарын Коргоо боюнча 

     ишКе өКүлчүлүК  

журналисттердин жана уКуК 
Коргоочулардын уКуКтарын 
чеКтөө Менен байланышКан 

абалдар тууралуу буунун 
атайын доКладчыларына   

      Кайрылуулар жолдонгон

youtube-Канал жаштар үчүн 
агартуучулуК Канал3

жаӊы 
стартап Govori tv

$344 998
Жалпы бюджет:

www.bilesinbi.kg

редакциялар5
КаКтус Медиа жана ынтыМаК

теледебаттар 
Колдоого 
алынган

ОРТРК Ынтымак  
жана Марал ФМ

www.osoo.kg 
жана ТМС-Сервис

6

2 изилдөө иштери 
жүргүзүлдү2

182 6

журналисттердин КесиптиК 
иштерине байланышКан  

уКуКтуК Маселелер боюнча 
  юридиКалыК

            Кеӊештер берилген135
                       шайлоолорду 

чагылдыруу жана журналист-
тердин иштериндеги юриди-
КалыК КоопсуздуК тууралуу 

леКциялар өтКөрүлдү 

6 ММКда

Кр түштүК облустарында 

      ММК журналисттери үчүн 

       сеМинар өтКөрүлдү4
70

ММКнын талабы Менен  
уКуКтуК эКспертиза боюнча   

        доКуМент  
           даярдалган192

60 12

сөз эрКиндигин жана ой-пиКир билдирүүнү Коргоо
«Адилет» укуктук клиникасы Медиа полиси институту
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теориялык жана практика-
лык окуулар өткөрүлдү53

Шаардагы бак-дарактарды корго-
ого жана өстүрүүгө жарандарды 
тартуу, экологиялык коопсуздукту 
камсыз кылуу жана шаардагы био-
логиялык көп түрдүүлүктү коргоо 
максаттарында 

адам каттоодон 
өттү

63
«Шаарды жа-
шылдандыруу 
лаборатория-
сы» курсу

800
ашык  
адам катышты

2017-ж. жаз 
мезгилинде Бо-
таникалык бакта 
уюштурулган көчөт 
отургузууга

ыктыярчылар 
тартылды

Ыктыярчылар 
бадалдарды жана 
бак-дарактарды кыюу 
жана талаачылык 
ишембилик иштери 
боюнча 17 мастер-
класстарга жана 
көрсөтмөлөргө 
катышышты

223
жашылдандыруу бо-
юнча иштер, анын 
ичинде Ботаника-
лык бактын аймагы 
да кирет

ишембилик 
өткөрүлүп, 

6
көчөттөр  
отургузулду

Ботаникалык 
бактын айма-
гында 

«Жарандык катышуу» 
программасы $316 338

Жалпы бюджет:

Коомчулуктун жана бий-
лик өкүлдөрүнүн көӊүлүн 
Бишкек ш. абанын булга-
нуу жана айлана чөйрөнү 
коргоо маселелерине 
буруу

жергиликтүү бюджеттин аткарылышына 
мониторинг жүргүзүү жана аны ишке ашыру-
удагы көйгөйлөрдү өз убагында аныктоо үчүн 

иштелип чыккан

Бишкек ш. абанын катуу бөлүкчөлөрдөн 
улам булгануусунун жогорку деӊгээли 
тууралуу маалыматтарды визуализациялоо 
жана социалдык түйүндөрдөгү жазуулар 
көпчүлүк арасында кеӊири талкуу жаратты.

Булак: ФСКнын медиа изилдөөсү, Ноябрь 2017

Кыргызстандагы жарандык 
катышуунун эӊ чоӊ урбан-плат-
формасы

Форумга 1000ден ашык адам 
катышты

Aba.kg мобилдик  
тиркемеси каракол шаары 

программалык 
Жана Жарандык 
бюдЖеттерди 
кабыл алды

Жаратылыш-
ты коргоо  

боюнча 
кеӊеш

3

Бишкек ш. 
парктарды 

жана скверлер-
ди көзөмөлгө 

алышат

тегерек
стол

3

Бишкек ш.  
жашыл аймак-
тарын коргоо 

жана өнүктүрүү 
маселелери 

тууралуу  
жергиликтүү ай-

мактын активист-
теринин жана 
өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен

тренинг
7

Жарандык 
активисттер 
жана шаар 

тургундары үчүн 
экологиялык 

укуктар боюнча

көрсөтүү
3

НБТ 
телеканалын-

да

эфир
4

«Марал» ради-
осунда жана 
1 эфир ON1 
каналында 

буклет
500

«Зеленые лег-
кие Бишкека» 
аталышында-
гы 500 экз. бу-
клет басылып 

чыкты

aba.kg

Шаарлар 
Форуму

натыйЖалуулуктун көрсөткүчү

Жарандык  
катышуу

менчик  
укуктары

80

Жарандык катышуу 
жана менЧик укуктары
боюнча басылмалардын  
саны он-лайн ммкда өстү

300

200

100

2012 2014 20162013 2015 2017

1 +20+28+37+45+40+100
2012 2014 20162013 2015 2017

400
300
200
100 1 +15+28+35+40+80+100

катышуучу-
лардын саны 

– 184 адам.

2017
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КЫРГЫЗСТАН – «АЧЫК ӨКМӨТ»  
КЫЗМАТТАШТЫГЫНА КОШУЛГАН ОРТО 

АЗИЯДАГЫ БИРИНЧИ ӨЛКӨ – 2017

МаалыМат
ПРОГРАММАсы

#1

АЧЫК  
БИЛИМ БЕРҮҮ 
РЕСУРСТАРЫ

АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ РЕСУРСТАРЫ

IT-КӨНДҮМДӨРҮ ЖАШТАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕӉЕЙТҮҮ ҮЧҮН

20 МИӉДЕН АШЫК   
ОКУУЧУ «КОД СААТЫ»
АКцИЯСЫНА КАТЫШТЫ

6584
окуучу

77
мектеп

201710 МЕКТЕп МУГАЛИМДЕРИНИН 
ЭКӨӨСҮ ИТНЫН БИЛИМ БЕРҮҮДӨ 

ЖАНА АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ РЕСУР-
СТАРЫН КОЛДОНУУ ЧӨЙРӨЛӨРҮНДӨ 
ӨЗ КӨНДҮМДӨРҮН ЖАКШЫРТЫШТЫ

2 / 10

* БУЛ пРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДООНУ ИШТЕп 
ЧЫГУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН КЕСИпТЕРДИ 

ОКУТА ТУРГАН КЕСИпТИК ТЕхНИКАЛЫК БИЛИМ 
БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИ 

3 ИТ-академиясы ишке кирди

ОКУУНУ АЯКТАГАНДАН 
КИЙИНКИ 2 АЙДА, АНЫН 
ИЧИНДЕ ДЕН СООЛУГУНУН 
МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН 

ЖАШТАР ДАГЫ

2017-Ж. ИТ-
АКАДЕМИЯЛАРЫНЫН 
БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮНҮН 

96% ЖУМУШ ТАБЫШТЫ

96%

КЫРГЫЗ РЕСпУБЛИКАСЫНЫН 
УЛУТТУК ИЛИМДЕР  
АКАДЕМИЯСЫНЫН

АЧЫК БИЛИМ БЕРҮҮ  
РЕСУРСТАРЫНЫН КИТЕп  

САКТАГЫЧТАРЫНДА 

ДОКУМЕНТТЕРИ СКАНЕРДЕН 
ӨТКӨРҮЛГӨН

КОЛ ЖАЗМА ЭРКИН КОЛДО-
НУУГА ЖАЙГАШТЫРЫЛГАН

40 000 350

ачык
улуттук
илимдер АКАДЕМИЯсы

кыргыз Википедия-
сында макала80 000

1k

2011 2012 2017 2018

66k

4k

80k

«FAIR USE» ТЕРМИНИ КР «ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК 
ЖӨНҮНДӨ» ЖАӉЫ МЫЙЗАМЫНДА БЕКИТИЛГЕН. АЛ 

КООМДУК, УНИвЕРСИТЕТТИН ЖАНА МЕКТЕп КИТЕпКА-
НАЛАРЫНДА АвТОРЛОРДУН УРУКСАТЫСЫЗ САНАРИпТИК 

КӨЧҮРМӨЛӨРДҮ ЖАСООГО ЖАНА АЛАРДЫ ОКУУ ҮЧҮН ОН-
ЛАЙН РЕЖИМИНДЕ ЖАЙГАШТЫРУУГА МҮМКҮНДҮК БЕРЕТ

FAIR USE

OER китеп сактагычтарында 
www.lib.kg, bizdin.kg жана okuma.kg

ОКУУ КИТЕпТЕРИ АКЫСЫЗ ОНЛАЙН 
РЕЖИМИНДЕ ЖЕТКИЛИКТҮҮ

2015

2018 685=
55= 150

3000
МЕКТЕпТЕГИ БАРДЫК ОКУУ 

КИТЕпТЕРИНИН  
83% АКЫСЫЗ  

ОНЛАЙН РЕЖИМИНДЕ 
ЖЕТКИЛИКТҮҮ

83

Ысык-Көл
734

Нарын
880

Баткен
1270

Бишкек
2055

Ош 
410

Чүй
230

Жалал-Абад
505

Талас
500

$297 627
Жалпы бюджет:

google translate кызматына 
2016 жылы кошулган

КЫРГЫЗ тили
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Жаӊы полистик 
өзгөртүүлөрдү сунуштоо 
үчүн коомдук маанигэ ээ 

маселелер боюнча 
изилдөө 
колдоого 
алынды9

«ИзИлдөө гранттарынын» 
Программасы

74 ар түрдүү  
ИзИлдөөчүлүк 
долбоорлор 
каралган

Коомдук  
саламаттыкты сактоо

Гендер Билим берүүЖаштар  
саясаты

жана башка коомдук мааниге ээ чөйрөлөр

74

$85 911
Жалпы бюджет:

Аймакты өнүктүрүү макса-
тында Бишкек шаарынын 
мисалында мамлекеттик 
«ачык маалыматтар» 
саясатына баа берүү

Шаарды өнүктүрүүнү 
пландаштыруу жана 
башкаруу: Ош шаарынын 
инфраструктурасын жана 
имараттарын модернизаци-
ялоо тажрыйбалары

Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун өнүгүшүн эки 
баскычтагы бюджет-
тик эмес катнаштарга 
өткөндөн кийинки абалын 
талдоо 

Кыргызстанда эскерүү 
саясаты «Ата-Бейит» 
Мемориалдык комплексин 
трансформациялоонун 
мисалында 

Унаалардын урушу: Биш-
кекте ким жана эмне үчүн 
жол-кыймыл эрежелерин 
бузат

Кыргызстанда паллиатив-
дик жардамды уюштуруу 
көйгөйлөрү жана анын 
калкка жеткиликтүүлүгү: 
колдонууга мүмкүн  
болбогон укук

Айылдык ФАПтардын 
(фельдшердик-акушердик 
пункттар) иштериндеги 
көйгөйлөрдү изилдөө. Бул 
маселелердин өлкөдөгү 
аймактардын социалдык-
экономикалык абалдарына 
тийгизген таасирлери

Партисипатордук план-
даштыруу. Жерди кол-
донуу жана имараттарды 
куруу эрежелери шаардык-
тардын шаар аймактарын 
пландаштыруу процессте-
рине жарандык катышуу 
куралы катары. 

Айыл жерлериндеги ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар жана 
өспүрүмдөр үчүн билим 
берүү кызматтарын 
түзүүнү жана колдоону 
жергиликтүү бюджеттин 
эсебинен каржылоо

- кыйноолордун баасы,
- коомдук саламаттыкты сактоо,  
- шаарды өнүктүрүү,  
- инклюзивдик билим берүү,  
- ачык маалыматтар,  
- башка багыттар 

Изилдөөчүлөр
Венгриянын Борбордук 
Европа Университетинин 
Коомдук Саясат Мектебинде 
окуудан өтүштү

STOP

Маселелерди  
актуалдаштыруу  
боюнча иштер  
башталды


