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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТКАРУУ 

БИЙЛИГИНИН ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ 

МЫЙЗАМДАРЫНЫН КЫСКАЧА УКУКТУК 

ТАЛДООСУ 
Жарыялоо датасы: 2022-жылдын 1-июну  

 

КИРИШҮҮ  

Ушул документ таламдаш жактардын кеңири чөйрөсүнө арналган жана аткаруу 

бийлигинин органдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга тиешелүү 

кыскача укуктук талдоону билдирет. 

Укуктук талдоо Кыргыз Республикасынын Конституциясына (мындан ары – 

Конституция) жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шайкештиктин көз 

карашынан алганда башкаруунун президенттик формасына өтүүгө жана аткаруу бийлигин 

калыптандырууга байланышкан учурдагы кырдаалды камтыйт.  

«Тандем» юристтер коомдоштугу1 сунуш кылынган талдоо иши чечим кабыл алуучу 

адамдарга, ошондой эле эксперттерге, юристтерге, жарандык коомдун өкүлдөрүнө 

алардын кесиптик ишинде жардам берет жана таразаланган жана ойлонулган чечимдерди 

кабыл алууда көмөк көрсөтөт деп үмүттөнөт. 

Аныктамалар: 

Толук аталышы  Кыскартылган аталышы  

Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 2021-жылдын 5-майында 

кучкө кирген 

Конституция  

Кыргыз Республикасынын Президенти Президент 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети  Министрлер Кабинети 

«Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө» 

Конституциялык мыйзам, 2021-жылдын 11-октябрында кабыл 

алынган, № 122  

Министрлер Кабинети 

жөнүндө конституциялык 

мыйзам  

Кыргыз Республикасы  КР  

Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы  Президенттин 

администрациясы 

Министрлер Кабинетинин Регламенти, КР Министрлер Кабинетинин 

2021-жылдын 28-октябрындагы № 233 токтому менен бекитилген  

Министрлер Кабинетинин 

Регламенти  

Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым 
укуктуу өкүлү 

Президентинин ыйгарым 
укуктуу өкүлү  

                                                             
1 Уюмдун сайты – www.lawyers.kg  
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1. Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийлигинин 

тарыхынын кыскача ракурсу 

Күчтүү мамлекет укуктук мамлекетти курууну билдирет. Мыйзамдык база мамлекеттик 

башкарууга жана аткаруу бийлигинин тутумуна, анын натыйжалуу түзүмүнө жана 

иштешине, мамлекеттик бийликтин макулдашылган өз ара аракеттенүү механизмине 

шайкеш келүүгө тийиш. Саясий жана башка чечимдер жогоруда көрсөтүлгөндөр менен 

биримдикте кабыл алынууга тийиш.  

Аткаруу органдары мамлекеттик программаларды жана өнүктүрүү стратегияларын 

үзүрлүү ишке ашырып, бардык деңгээлдерде макулдашып иштөөгө тийиш.  

Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын учурунан тартып, өлкө сынап көрүү 

жана каталар аркылуу мурдагыларга караганда натыйжалуу боло ала турган аткаруу 

бийлигинин тиешелүү тутумун курууга, анын ичинде Конституцияны жана башкаруу 

формасын алмаштыруу менен курууга аракет кылып жатат. 

 

Жыл  Конституция  Башкаруунун формасы 

(бийлик органдарынын 

функцияларын камтыган 

ченемдерди талдоого 

таянуу менен)  

1991 

 

1993-жылдын 5-майындагы Президенттик 

1996  Конституцияга 1996-жылдын 16-

февралындагы өзгөртүүлөр 

 

Президенттик (Президенттин 

ыйгарым укуктарын 

күчөтүүгө багытталган) 

1998 Конституцияга 1998-жылдын 21-

октябрындагы өзгөртүүлөр 

 

Президенттик 

2003 2003-жылдын 18-февралындагы 

 

Президенттик 

2007 2007-жылдын 23-октябрындагы Президенттик (Президенттин 

ыйгарым укуктарын 

күчөтүүгө багытталган)  

2010 

 

2010-жылдын 27-июнундагы, Парламенттик 

2016 2016-жылдын 28-декабрындагы 

өзгөртүүлөр 

 

Парламенттик 

2021 2021-жылдын 5-майындагы Президенттик  

 

Буга байланыштуу «Тандем» юристтер коомдоштугу белгиленген тема жагынан укуктук 

талдоону жүргүзүүнү, сунуштамаларды жана сунуштарды иштеп чыгууну зарыл деп 

эсептейт. 
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2. Кыргыз Республикасындагы аткаруу бийлигинин 

органдарынын тутуму 

2.1. КРнын аткаруу бийлигинин тутуму 

Бүтүндөй алганда, колдонуудагы тиешелүү ченемдик актыларга негизденип, КРдагы 

аткаруу бийлик органдарынын тутумуна төмөнкү органдарды киргизүүгө болот: 

- Президент (аткаруу бийлигинин башчысы) 

- Министрлер Кабинетинин Төрагасы  

- Министрлер Кабинети 

- Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар. 

Конституцияга ылайык, Президент «Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин 

жетектейт» (66-берененин 1-пункту), «аткаруу бийлигинин ишин жетектейт» (66-

берененин 3-пункту) жана «аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат» (89-берененин 1-пункту). 

КРда аткаруу бийлиги жагынан ченемдер Конституциянын «Аткаруу бийлиги» деген III 

главасында камтылган (89-93-беренелер). 

 

Аталган главада аткаруу бийлик органдарынын арасында төмөнкүлөр бөлүп көрсөтүлгөн: 

- КР Президенти, Министрлер Кабинети (ал Министрлер Кабинетинин Төрагасынан, 

Төрагасынын орун басарларынан жана башка мүчөлөрүнөн турат), алар 

Конституциянын 91-беренесине ылайык ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат; 

- ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, алар тиешелүү 

административдик-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат 

(Конституциянын 93-беренеси). 

Аткаруу бийлигинин органдарынын тутуму так жазылган эмес. 

 

Өз кезегинде Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам аткаруу бийлигинин 

органдарынын тутумун алда канча так бекемдейт, анда КРда аны ишке ашыруунун модели 

чагылдырылган. Алсак, Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 1-

беренесине ылайык аткаруу бийлигинин органдарынын тутумун төмөнкүлөр түзөт: 

1) Кыргыз Республикасынын Президенти; 

2) Министрлер Кабинети; 

3) Министрликтер жана мамлекеттик комитеттер; 

4) Администрациялык ведомстволор; 

5) Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү; 

6) Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар. 
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3. Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин башчысы  
 

Президент Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт (Конституциянын 66-

беренесинин 1-пункту). Ошону менен бирге, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 

институту бар, ал да Президенттин Администрациясынын жетекчиси болуп саналат.  

Учурдагы кырдаалда саясий жана укуктук аспекттер аткаруу бийлигинин башчысынын 

функцияларынын айрым бөлүгүн Министрлер Кабинетинин Төрагасы жүзөгө ашыра 

тургандыгы жөнүндө тастыктап турат, ал аткаруу бийлигинин биринчи адамы катары 

кабылданышы жана көрүнүшү мүмкүн. Мурда КРда Премьер-министр аткаруу бийлигинин 

башчысы болуп саналган, ал эми Президент бийликтин бардык үч бутагынын ортосундагы 

«арбитр» болгон.  

Ошентип, азыркы учурда аткаруу бийлигинин жетекчилигинде «дуализм» көйгөйү 

бар. 

 

Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам аткаруу бийлигинин 

башчысынын (башкача айтканда, Президенттин) айрым функцияларын жүзөгө ашыруу 

мүмкүнчүлүгү жөнүндө ченемдерди Министрлер Кабинетинин башчысына бекитип берген. 

Ошол эле учурда, Конституцияга ылайык, Министрлер Кабинетинин Төрагасы 

Президенттин Администрациясынын жетекчиси болуп саналат (89-беренинин 2-пунктунун 

2-абзацы), «Министрлер Кабинетинин ишин уюштурат» (90-беренинин 2-пункту) жана 

Министрлер Кабинетинин ишмердүүлүгү үчүн Президенттин алдында жоопкерчилик 

тартат. 

Ошентип, Министрлер Кабинетинин Төрагасына Министрлер Кабинетинин 

Төрагасынын жана Президенттин Администрациясынын башчысынын 

функциялары бекитип берилген. 

 

Анын үстүнө, медиа мейкиндикте Министрлер Кабинетинин Төрагасы Министрлер 

Кабинетинин Төрагасы катары же болбосо Президенттин Администрациясынын 

башчысы катары аракеттенген учурларды ажыратуу жок. Көп учурда медиа мейкиндикте 

Министрлер Кабинетинин башчысы жөнүндө маалымат камтылат. Президенттин 

Администрациясынын башчысынын функцияларынын айрым бөлүгү ачык эмес, балким, 

ушундай функцияларды ал Президенттин Администрациясынын ичиндеги уюштуруу 

маселелерин чечүүдө аткарат, мында ушул «ролдорду» ажыратуунун маанилүүлүгүн 

белгилөөнү зарыл деп эсептейбиз.  

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын статусу так аныкталууга тийиш. Бирок 

Министрлер Кабинетинин Регламентинин2 3-пунктунда мындай деп жазылган: 

«Министрлер Кабинетинин Төрагасы - Кыргыз Республикасынын Президентинин 

Администрациясынын Жетекчиси» жана андан ары текст боюнча анын функцияларын так 

аныктоо жок. 

Министрлер Кабинетинин Төрагасынын функцияларын ушундай аралаштыруу Министрлер 

Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын текстинде Президенттин облустардагы 

ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана аткаруу 

бийлигинин башка органдары жөнүндө ченемдердин болушуна алып келген. Аларда 

институттардын ар биринин ыйгарым укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле 

Министрлер Кабинетине отчет берүү механизмдерин так аныктоо жок. Министрлер 

Кабинетинин Регламентинде Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү 

ишенип берилген аймактан сыртка чыгууларын Президент же Президенттин 

                                                             
2 https://www.gov.kg/ru/p/reglament, КР Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы 2021 года 

№233 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Регламенти  

https://www.gov.kg/ru/p/reglament
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Администрациясынын жетекчиси менен эмес, Министрлер Кабинетинин Төрагасы менен 

макулдашууга тийиш болгон ченемдер камтылган.  

Ошондой эле Президент дайындай турган «министрлерге, мамлекеттик комитеттердин 

төрагаларына, аткаруу бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине сыйлоо жана 

тартиптик жаза чараларын колдонуу» Министрлер Кабинетинин башчысына бекитип 

берилген укуктун негиздүүлүгү жагынан маселелер келип чыгат (Министрлер Кабинети 

жөнүндө конституциялык мыйзамдын 18-беренесинин 2-бөлүгүнүн 23-пункту). Ошол эле 

учурда 14-берененин 1-бөлүгүнүн 3-абзацына ылайык «Президент Министрлер 

Кабинетинин Төрагасына, Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнө жана аткаруу 

бийлигинин башка органдарынын жетекчилерине тартиптик жаза чарасын колдонууга, 

ошондой эле аларга сыйлоо чараларын колдонууга укуктуу».  

Ошентип, жогоруда саналган жагдайлар Президенттин жана Министрлер 

Кабинетинин Төрагасынын ыйгарым укуктарынын ортосунда «дуализмдин» бар 

экендиги жөнүндө кайрадан тастыктап турат. 

 

Конституциянын 89-беренесинин 3-пунктуна ылайык «Президент конституциялык 

мыйзамдын негизинде аткаруу бийлигинин ишин жетектейт, Министрлер Кабинетине 

жана ага баш ийген органдарга тапшырмаларды берет, өзүнүн тапшырмаларынын 

аткарылышын контролдойт, Министрлер Кабинетинин жана ага баш ийген органдардын 

актыларын жокко чыгарат, Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн кызматынан 

убактылуу четтетет». Ошону менен бирге Министрлер Кабинетинин Регламентинин 3-

пунктуна ылайык Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүнө, аткаруу бийлигинин башка 

органдарынын жетекчилерине (Министрлер Кабинетине баш ийген органдарга гана эмес) 

тапшырмаларды берүү, Президенттин тапшырмаларынын аткарылышын контролдоо 

функциялары Министрлер Кабинетинин Төрагасына жүктөлөт. Мында Президенттин бул 

ыйгарым укуктары Министрлер Кабинетинин чечими менен эмес, Президенттин тиешелүү 

актысы менен берилиши мүмкүн болчу. 

 

Колдонуудагы мыйзамдарда Президенттин жана Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 

ыйгарым укуктарынын ортосундагы айрым так аныктоону камтыган төмөнкүдөй ченемдер 

бар. Алар аткаруу бийлигинин кызмат адамдарын дайындоо маселелери боюнча 

функцияларды так аныктоого тиешелүү: мамлекеттик органдардын жетекчилерин – 

Президент, алардын орун басарларын Министрлер Кабинетинин Төрагасы дайындайт.  

Коргоо, коомдук тартипти камсыз кылуу жана улуттук коопсуздук маселелерин тейлеген 

мамлекеттик органдардын жетекчилеринин орун басарларын Министрлер Кабинетинин 

Төрагасы эмес, Президент кызматка дайындайт деп айтылган жерде логика түшүнүксүз (18-

берененин 2-бөлүгүнүн 15, 16-пункттары). Бул жоболор «Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтү жөнүндө» 2012-жылдын 18-июнундагы № 85 Конституциялык мыйзамдын 18-

беренесинин 2-бөлүгүнүн 17-пунктунда бекитип берилген Премьер-министрдин ыйгарым 

укуктарынан автоматтык түрдө алынып өткөн, ал учурда көрсөтүлгөн органдардын 

башчылары 2010-жылдагы Конституцияга ылайык Президент тарабынан дайындалган.  

Президенттин жана Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарын так аныктоонун 

жоктугу аткаруу бийлигинин кадыр-баркы үчүн жана тараптардын ортосунда 

кызыкчылыктардын кагылышуусу келип чыгышы жагынан олуттуу 

тобокелдиктерди билдирет.  
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4.  Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети  
 

Министрлер Кабинетинин статусу Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам 

менен жөнгө салынат. Ал эми Министрлер Кабинетинин ишин уюштуруу маселелери 

Министрлер Кабинетинин Регламенти менен аныкталган.  

Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 2-беренесинин 1-бөлүгүнө 

ылайык «Министрлер Кабинети Президентке баш ийген жана отчет берген аткаруу 

бийлигинин жогорку коллегиалдуу органы болуп саналат» деп бекитилген. Буга 

байланыштуу белгилеп кетүү керек, Конституцияга ылайык аткаруу бийлигинин жогорку 

органы болуп (жеке же коллегиалдуу экендиги маанилүү эмес) Президент саналат, ал 

Министрлер Кабинетине башчылык кылат жана анын ишине жетекчилик кылат. Бул учурда 

сөз Министрлер Кабинети тууралуу аткаруу бийлигинин жогорку органы катары эмес, 

коллегиалдуу орган катары жүрүүгө тийиш деп ойлойбуз.  

Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамдын 15-беренесинин 1-пунктуна 

ылайык «Министрлер Кабинетинин ишин Министрлер Кабинетинин Төрагасы Министрлер 

Кабинетинин мүчөлөрү менен жыйналыштарды, консультацияларды жана 

жолугушууларды өткөрүү, алардын чыгып сүйлөөлөрү жана чечимдерди кабыл алуу 

аркылуу уюштурат». Ошону менен бирге, конституциялык мыйзамдын өзүндө да, 

Министрлер Кабинетинин Регламентинде да ишти уюштуруунун «консультациялар» же 

«жолугушуулар» сыяктуу формаларын жөнгө салуу камтылган эмес. Мында 

«консультациялар» деген сөз консультациялар жүргүзүлүп жаткан маселелердин 

чектелүүлүгүн жана катышуучулардын санын болжолдойт деп ойлойбуз. Ошону менен 

бирге, мамлекеттик маанидеги маселелер коллегиялуу органда Министрлер Кабинетинин 

мүчөлөрүнүн жарым-жартылай катышуусу аркылуу, анын үстүнө так жөнгө салуу жок 

учурда кабыл алынышы мүмкүн эмес. 

Министрлер Кабинетинин Регламентинде (29-пункт) Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн 

«жазуу жүзүндө сурамжылоо» мүмкүнчүлүгү киргизилген: «Кечиктирүүгө жол берилбеген 

айрым маселелер боюнча же Министрлер Кабинетинин жыйналыштарында талкуулоо 

зарыл болбогон маселелер боюнча Министрлер Кабинети жыйналыш өткөрбөстөн чечим 

кабыл алышы мүмкүн. Бул учурларда Министрлер Кабинетинин ченемдик укуктук 

актыларынын долбоорлору Министрлер Кабинетинин мүчөлөрүн жазуу жүзүндө 

сурамжылоо жолу менен макулдашылат». Мында «жазуу жүзүндө сурамжылоо» жөнүндө 

ченем Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзамда жок.  

Мындан тышкары, Министрлер Кабинетинин жыйналыштарынын көпчүлүк бөлүгү 

(Конституцияда көрсөтүлгөндөй, Президент тарабынан эмес) Министрлер Кабинетинин 

Төрагасынын төрагалыгы астында өткөрүлөт, ал Министрлер Кабинетинин тиешелүү 

чечимдерине кол коет. 

Практикада Министрлер Кабинетинин Төрагасынын төрагалыгы астында өткөн 

жыйналышта кабыл алынган Министрлер Кабинетинин чечими (мисалы, кандайдыр-бир 

мыйзам долбоору менен байланышкан) андан ары Министрлер Кабинетинин позициясын 

колдобогон документ боюнча башка пикирде болгон Президентке кол коюуга келип түшөт. 

Мындай кырдаал бийликтин аткаруу бутагынын кадыр-баркына зыян келтириши мүмкүн. 

 

Бүтүндөй алганда Министрлер Кабинети жөнүндө конституциялык мыйзам аны 

Конституциянын ченемдерине ылайык келтирүү үчүн толуктоолорду жана 

өзгөртүүлөрдү талап кылат. Майдабаратына алагды болбостон белгилеп кетүү керек: 
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мурда колдонулуп келген «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» 

Конституциялык мыйзамдан «автоматтык» түрдө алынып өткөн бир катар 

ченемдери башкаруу формасы өзгөргөндүгүнөн жана Министрлер Кабинетинин 

учурдагы статусунан улам Министрлер Кабинетине карата дайыма эле колдонулушу 

мүмкүн эмес.  

 

 

5. Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы 

ыйгарым укуктуу өкүлү  
 

Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн укуктук статусу азыркы учурда 

жетиштүү өлчөмдө жөнгө салынган эмес. Бул институт жөнүндө конституциялык жоболор 

жана өзүнчө мыйзам жок, Президенттин 2021-жылдын 15-июлундагы №302 жарлыгы 

менен бекитилген Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө жобо бар. 

Конституция кабыл алынгандан кийин Президенттин облустардагы мурда дайындалган 

ыйгарым укуктуу өкүлдөрү «Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү» деп кайра аталды.  

 

Мында бул институт жер-жерлерде аткаруу бийлигинин башка институту – 

жергиликтүү мамлекеттик администрациялар (акимдер) бар болгон учурда иштейт. 

ЖӨБ органдарынын Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү менен 

өз ара аракеттенүүсүнүн жетиштүү юридикалык негизи жок, бирок практикада 

ыйгарым укуктуу өкүлдөр, облустардагы мурдагы губернаторлордун учурундагыдай, 

бардык «региондук» маселелер жагынан иш алып барат.  

Министрлер Кабинетинин Регламентинин 9-пунктунун 3-абзацында айкын көрсөтүлгөн, 

бул институт жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ортосундагы өзүнчө түрдөгү 

«катмар» болуп саналат, атап айтканда: «жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

Министрлер Кабинетине, Министрлер Кабинетинин Төрагасынын, Министрлер 

Кабинетинин Төрагасынын орун басарларынын жана Министрлер Кабинетинин башка 

мүчөлөрүнүн дарегине Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек 

жана Ош шаарларынын аркылуу кайрылышат, буга жогоруда аталган адамдардын 

мыйзамсыз аракеттерине даттануулар кирбейт». 

Кандай болгон күндө да чечимдерди кабыл алуу үчүн «жогорку жак» – аткаруу бийлигинин 

борбордук органдары менен макулдашуу зарыл болгон аймактык деңгээлдеги башкаруунун 

бул моделинин ишинин натыйжалуулугу жөнүндө маселе келип чыгат. 

 

 

6. Жергиликтүү мамлекеттик администрация  

Тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигинин 

органдарынын ишинин укуктук негизи болуп Конституция (93-берене), ошондой эле 

«Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары жөнүндө» 2021-жылдын 20-октябрындагы № 123 Мыйзам саналат.  
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Аймактык деңгээлдеги аткаруу бийлигин Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу 

өкүлдөрү, жергиликтүү (райондук) мамлекеттик администрациялар (акимиаттар) жана 

министрликтер менен ведомстволордун жергиликтүү аймактык бөлүмдөрү билдирет. 

Мында аймактык деңгээлде аткаруу бийлигин жүзөгө ашыруучу органдардын так 

иерархиясы берилген эмес. Конституциянын 112-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык 

«Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдары жана алардын жетекчилери 

өз иштеринде өкүлчүлүктүү органдарга отчёт беришет». «Жергиликтүү мамлекеттик 

администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамдын 

8-беренесине ылайык акимиаттар өз аракеттеринде Президентке жана Министрлер 

Кабинетинин Төрагасына отчет берет. Буга байланыштуу төмөнкүдөй суроолор келип 

чыгат: 

- Аким алардын кимисине же дароо үчөөнө отчет береби? 

- Кайсы маселелер боюнча – Президенттин алдында, кайсылар боюнча – Министрлер 

Кабинетинин Төрагасынын алдында, ал эми кайсылар боюнча – ЖӨБ органдарынын 

алдында отчет берет жана бул маселелерди ким аныктайт? 

- Эгерде алар акимдин ишин ар башкача бааласа, болжолдуу кырдаалда эмне болот? 

 

Бирок акимдердин отчет берүүсүн ошондой эле акимдерди кызматтарга дайындап жана 

бошотууга кайсы субъекттер укуктуу экендиги жөнүндө суроону эске алуу менен кароо 

керек. Мурда акимдерди жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналышынын сунушу 

боюнча КР Премьер-министри дайындап келген. Алар акимге ишеним көрсөтпөө вотумун 

билдирүүгө укуктуу болгон, бул акимди кызмат ордунан бошотуу үчүн негиз боло алган.  

Эми мыйзам аким Президенттин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү менен кеңешүү 

боюнча Министрлер Кабинетинин Төрагасынын сунуштамасынын негизинде Президент 

тарабынан кызмат ордуна дайындалат жана кызмат ордунан бошотулат деп белгилейт 

(Мыйзамдын 8-беренсинин 2-бөлүгү). Мында акимди кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда 

бошотууга Президент гана укуктуу, мында Министрлер Кабинетинин Төрагасынын жана 

Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн пикири эске алынбайт. Кызмат ордуна 

дайындоо жана кызмат ордунан бошотуу маселелеринде жергиликтүү кеңештердин ролу 

чектелүү. Бул болсо аким өз ишинин натыйжасы үчүн жергиликтүү кеңештердин алдында, 

тиешелүү түрдө, жергиликтүү калктын алдында эч кандай жоопкерчилик тартпайт дегенди 

билдирет. Жергиликтүү өкүлчүлүктүү органдардын алдында акимдердин отчеттуулугунун 

жоктугу жергиликтүү коомдоштуктун нааразылыгынын тобокелдигин камтышы мүмкүн.  

Максат аткаруу бийлигинин вертикалын чыңдоо болуп санала тургандыгы айкын 

түшүнүктүү, бул негизинен башкаруунун президенттик формасына ылайык келет, 

ошону менен бирге аткаруу бийлигинин жергиликтүү органдарынын 

отчеттуулугунун азыркы моделинин учурунда болгон айрым тобокелдиктер жөнүндө 

белгилеп кетүү керек, буга байланыштуу алардын бирдиктүү, макулдашылган жана 

натыйжалуу иши үчүн бул жагынан ченемдик актыларды өркүндөтүү сунушталат. 

 

 

Урматтоо менен, 

«Тандем» юристтер коомдоштугунун командасы 
 


