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 Вести себя экологически грамотно 

 должно быть выгодно 

 

Введение 

 

 Решение экологических проблем требует огромных средств. 
Имеющиеся сегодня объемы финансирования не соответствуют 
глубине и сложности экологической ситуации.  

Заниженные цены на энергетические и природные ресурсы 
также представляют серьезное препятствие для долгосрочных 
капиталовложений в природоохранную деятельность. Темпы 
развития промышленности, роста численности населения, 
урбанизация приводят к изменениям экологического равновесия, в 
результате чего возникает опасность оскудения природных 
ресурсов, и этот процесс принимает все более угрожающие 
масштабы. Неопределенность национальной природоохранной 
политики нередко подрывает жизнеспособность потенциальных 
капиталовложений и расходов. Местные власти редко могут влиять 
на распределение выделяемых правительством финансовых 
средств, а также не могут ожидать от потребителей оплаты в 
полной мере таких услуг, как водоснабжение, канализация, вывоз 
бытовых отходов. На уровне предприятий многие объекты, 
вызывающие значительное загрязнение, не в состоянии 
финансировать капиталовложения в природоохранную 
деятельность. Поэтому задача повышения эффективности 
использования имеющихся финансовых ресурсов, направляемых в 
охрану природы, поиск новых механизмов, включая общественное 
участие, чрезвычайно актуальна. 

Известная точка зрения, что загрязнение окружающей среды 
можно просто запретить, абсурдна, потому что любая 
деятельность, связанная с природопользованием, приводит к 
загрязнению. 

В целях обеспечения финансирования мероприятий по охране 
природы, воспроизводству природных ресурсов, восстановления 
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потерь в природной среде, ликвидации экологических последствий 
аварий, катастроф и возмещения причиненного ими ущерба в 1992 
года были образованы местные и республиканские фонды охраны 
природы в Кыргызской Республике.  

 Однако процедуры учета общественного мнения в 
распределении средств фондов, до настоящего времени 
недостаточно проработаны и это служит серьезной преградой для 
участия общественности в мероприятиях по охране окружающей 
среды. 

Главные причины этого - несовершенство природоохранного 
законодательства, недостаток разработанных процедур по участию 
общественности в процессе принятия решений и отсутствие 
демократических традиций в обществе. Хотя граждане Кыргызской 
Республики имеют право предъявлять государственным органам 
свои замечания и предложения в процессе принятия решений, 
однако должностные лица, согласно существующему 
законодательству, не обязаны их учитывать и обосновывать свой 
отказ. Право человека жить и трудиться в благоприятной 
природной обстановке, позволяющей ему максимально 
эффективно материализовывать свой физический и духовный 
потенциал, относится к категории неотъемлемых, естественных 
прав и подлежит национальной и международно-правовой защите. 
Эффективная защита окружающей среды — это прежде всего учёт 
всех точек зрения и всех интересов, когда на основе компромисса 
достигается равновесие, то есть принимаются такие решения, от 
реализации которых ущерб природе минимален или вовсе 
отсутствует, а экономика развивается. 

Учитывая вышесказанное, в данном пособии предложены 
процедуры сотрудничества между общественностью и 
государственными органами, владеющими экологической 
информацией и принимающими экологически значимые решения, 
а также участия общественности в управлении фондами охраны 
природы. 
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Термины и определения  

В данном пособии используются следующие термины и 
определения: 

Вред окружающей среде - негативные изменения в состоянии 
окружающей среды, вызванные деятельностью человека, в результате 
ее загрязнения, истощения природных ресурсов, повреждения, 
разрушения экологических систем природы, создающие реальную 
угрозу здоровью и жизни человека, растительному и животному миру, 
материальным ценностям. 

Государственными органами признаются организации, 
учрежденные на постоянной основе в соответствии с Конституцией 
Кыргызской Республики, конституционными и иными законами 
Кыргызской Республики, указами Президента Кыргызской 
Республики, уполномоченные осуществлять функции 
законодательной, исполнительной или судебной государственной 
власти, а также принимать обязательные для исполнения решения 
и обеспечивать их реализацию, финансируемые полностью из 
республиканского бюджета. Также любое территориальное 
подразделение или структурная единица, осуществляющая 
функции или часть функций центрального государственного 
органа.. 

Группы интересов - объединения людей, создающиеся на 
постоянной или временной основе для оказания влияния на органы 
государственной власти и государственную политику с целью защиты и 
обеспечения интересов конкретной социальной группы 

Доступ к правосудию - защита законных интересов 
общественности, т.е. тех интересов, которые признаны в данном 
конкретном обществе на основании законов, обычаев или практики, - и 
обеспечение соблюдения закона в целом. Доступ к правосудию в 
соответствии с конвенцией означает, что общественность может 
обратиться в суд или другой независимый орган по разбору жалоб с 
просьбой рассмотреть случаи возможных нарушений конвенции. 

Закон - нормативный правовой акт, принимаемый в соответствии с 
установленной процедурой палатами Жогорку Кенеша КР или путем 
референдума и регулирующий важнейшие вопросы государственной 
и общественной жизни. 
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Заинтересованная общественность - общественность, 
которая затрагивается или может затрагиваться процессом 
принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды, 
или которая имеет заинтересованность в этом процессе. Для целей 
данного определения неправительственные организации, 
содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым 
требованиям, предъявляемым национальным законодательством, 
считаются организациями, имеющими заинтересованность. 

Земли общего пользования населенных пунктов состоят из 
земель, 

используемых в качестве путей сообщения либо для 
удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения 
(дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные земельные 
полосы, зеленые насаждения, газоны, арычные, другие 
оросительные сети, расположенные и проходящие вдоль 
автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, 
водоемы и др.). 

Коммерческая тайна - не являющиеся государственной 
тайной сведения, связанные с производством, технологией, 
управлением, финансовой и другой деятельностью 
хозяйствующего субъекта, разглашение которых может нанести 
ущерб его интересам. 

Конфиденциальной информацией признаются сведения, 
содержащие служебную тайну государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также находящиеся в ведении 
государственных органов и органов местного самоуправления, 
содержащие охраняемую законом тайну других лиц. 

Местное самоуправление - самоорганизация граждан для 
решения непосредственно или через избираемые ими органы 
вопросов местного значения, исходя из интересов населения и 
особенностей административно-территориальных единиц, на 
основе законов и соответствующей материальной и финансовой 
базы. 

Местное сообщество - население, постоянно проживающее на 
территории аильного, поселкового, городского кенешей, 
объединенное общими интересами в решении под свою 
ответственность вопросов местного значения через свои 
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представительные, исполнительно-распорядительные и другие 
органы 

Муниципальная собственность - собственность местных 
сообществ, находящаяся во владении, пользовании, распоряжении 
органов местного самоуправления. 

Нормативный правовой акт – письменный официальный 
документ установленной формы, принятый правотворческим 
органом в пределах его компетенции и направленный на 
установление, изменение и отмену правовых норм, т.е. 
общеобязательных предписаний постоянного или временного 
характера, рассчитанных на многократное применение. 

Мониторинг- система повторных наблюдений одного или 
более элементов окружающей природной среды в пространстве и 
во времени с определенными целями, в соответствии с заранее 
подготовленной программой. 

Мониторинг окружающей среды - проведение наблюдений за 
параметрами окружающей среды, оценка ее состояния и прогноз 
ожидаемых изменений. 

Органами местного самоуправления признаются 
представительные, исполнительно-распорядительные и другие 
органы, формируемые местным сообществом для решения дел 
местного значения, а также любое территориальное подразделение 
или структурная единица, осуществляющая функции или часть 
функций органа местного самоуправления. 

Общественные слушания - обобщенное наименование 
обязательной составляющей части процедуры ОВОС, 
гарантирующей участие населения в принятии решений по 
реализации любой деятельности, затрагивающей условия его 
существования. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) это 
процедура учета экологических требований законодательства КР 
при подготовке и принятии социально-экономических решений. 
Выявление, анализ, оценка в проектных решениях 
предполагаемого воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности, вызываемых им изменений в окружающей среде. 



9 

Решение - обязательная для исполнения программа действий, 
принятая правомочным субъектом в установленном порядке, 
содержащая цели и способы ее наилучшего достижения, набор средств 
(материальных, технических, финансовых, организационных и т.д.), 
указание на исполнителей и сроки. 

Риск - потенциальная возможность различных по характеру и 
содержанию потерь или ущерба в результате определенных действий 
при развитии ситуации в данном направлении. 

Участие общественности - процесс, посредством которого люди 
могут влиять на принятие решений в сфере экологической политики. 
Участие общественности определяется правом людей участвовать в 
решениях, которые связаны с их жизнью. К принципам участия 
общественности относятся: доступ к информации, доступ к принятию 
решений, доступ к правосудию. 

Экологическая информация - любая информация в 
письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной 
материальной форме о состоянии элементов окружающей среды, 
таких, как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт и 
природные объекты, биологическое разнообразие и его 
компоненты, включая генетически измененные организмы, и 
взаимодействие между этими элементами, энергия, шум, 
излучение. 

Экологическая экспертиза - определение уровня 
экологического риска и опасности намечаемых решений, 
реализация которых прямо или косвенно окажет влияние на 
состояние окружающей среды и природных ресурсов. 

Юридическое лицо - это субъект деятельности, учрежденный в 
административном, законодательном или судебном порядке, который 
правомочен заключать договоры от своего собственного имени, 
выступать в суде в качестве ответчика или истца. 

Орхусская конвенция 

Направления, по которым общественность может включиться в 
движение, чтобы иметь возможность отстаивать свои права на 
экологическое оздоровление среды обитания, указаны в Орхусской 
конвенции.  
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Названа по имени датского города Орхус, где она была принята 
под покровительством Европейской экономической комиссии 
Организации Объединенных Наций. Конвенция официально 
известна как документ «О доступе к информации, участии 
общественности в принятий решений и правосудию по вопросам, 
касающимся охраны окружающей среды» и отражает, как видно из 
названия, три основные темы, называемые основными 
принципами.  

 

 

 

 

В июне 1998 года министры европейских стран подписали 
Орхусскую конвенцию, которая явилась новым инструментом 
демократии, предоставив возможность общественности в 
перспективе участвовать в принятии решений всеми ветвями 
власти. 

Орхусская конвенция представляет собой новый вид 
соглашения в области окружающей среды, подтверждая 
фундаментальное право человека на здоровую и благоприятную 
окружающую среду. Она признает наличие обязательства перед 
будущими поколениями на благоприятную окружающую среду. В 
ней подчеркивается, что устойчивое развитие можно обеспечить 
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только путем привлечения к вопросам окружающей среды всех 
заинтересованных лиц.  

В 2001 году присоединился к Орхусской конвенции и 
Кыргызстан. Подписание данной конвенции было важным шагом 
на пути к демократии. Наша страна приняла на себя ряд 
обязательств по предоставлению общественности экологической 
информации, учету общественного мнения в экологически 
значимых вопросах и обеспечению возможности защиты данных 
прав в суде. Орхусская конвенция серьезное подспорье для 
общественности. Статьи конвенции могут быть использованы без 
ссылок на дополнительные нормативно-правовые акты, так как 
конвенция является составной частью нашего национального 
законодательства.  

Признавая право на здоровую окружающую среду и в целях 
защиты этого права Орхусская конвенция закрепляет следующие 
права граждан в области окружающей среды: 

Право знать 

Формы реализации: 

– Получать общедоступную информацию 

– Получать специальную информацию 

– Получать информацию по запросу 

– Проводить анализ и экспертизу 

Право участвовать 

Формы реализации: 

– Публично высказывать мнение 

– Распространять информацию 

– Контролировать, учтено ли мнение 

– Формировать повестку обсуждения 

– Участвовать в выработке решения (в экспертизе, в 
консультативном совете и пр.)  

– Контролировать исполнение решений 
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– Проводить референдум 

Право на судебную и внесудебную защиту 

Формы реализации: 

– Обжаловать отказ предоставления информации 

– Обжаловать действия или бездействие властей 

– Обращаться в прокуратуру 

– Обращаться к уполномоченному по правам человека 

– Подавать иски в суды первой инстанции 

– Подавать кассационные жалобы 

– Судебный надзор 

 

Орхусская конвенция установила: «Каждый человек имеет 
право жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и 
благосостояния, и обязан как индивидуально, так и в 
сотрудничестве с другими охранять и улучшать окружающую 
среду на благо нынешнего и будущих поколений. Для того, чтобы 
иметь возможность отстаивать это право и выполнять эти 
обязанности, граждане должны иметь доступ к экологической 
информации, иметь право участвовать в процессе принятия 
решений в области охраны окружающей среды, а также иметь 
возможность доступа к правосудию». 

В странах с переходной экономикой политические лидеры и 
НПО рассматривают ее как главную основу для развития 
демократических принципов в вопросах охраны окружающей 
среды и гражданского общества в целом.  
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Три принципа Орхусской конвенции 

1. Доступ к информации 
Одно из основных обязательств, предусмотренных Орхусской 

конвенцией,- обеспечение свободного доступа к экологической 
информации и соответственно ответственность за ее сбор и 
распространение. Сторонам конвенции вменяется в обязанность 
создать эффективную систему, посредством которой любой 
гражданин или представитель общественности может запросить 
экологическую информацию у соответствующего 
государственного органа и получить ее в полном объеме и в 
разумные сроки.   

 Экологическую информацию распространяют через СМИ, 
коммуникативные мероприятия, Интернет, печатные издания, 
через запросы общественности в государственные органы власти. 
Эффективным способом информированности населения является 
проведение обучающих тренингов.  

Источниками экологической информации являются 
законодательные, исполнительные органы власти, службы 
соответствующих министерств и ведомств, научно-
исследовательские, коммерческие, международные, общественные 
экологические организации.  

Проблема информационного обеспечения гражданского 
общества, государственных и негосударственных структур в 
области охраны окружающей среды в Кыргызстане становится все 
более актуальной. Это связано прежде всего с несовершенством 
механизма взаимного обеспечения информацией, с нехваткой 
материальных ресурсов для передачи информации (компьютеры, 
Интернет и т.п.), с несвоевременностью передачи 
информационных материалов, с бессистемностью публикуемых 
материалов по охране окружающей среды и устойчивого развития 
в СМИ, с недостатком квалифицированных кадров для передачи 
информации. Слабая техническая обеспеченность периферийных 
экоНПО значительно ограничивает их возможности в плане 
получения и распространения экологической информации. 
Примерно половина из них вовсе не имеет доступа к электронной 
почте и Интернету. Основным источником получения 
экологической информации для региональных НПО являются 
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средства массовой информации, контакты по телефону, личные 
контакты и почтовая переписка. В быстроменяющихся условиях, 
на фоне минимальной возможности опубликования в СМИ 
информации на экологические темы эти средства являются 
недостаточными для полноценной информационной деятельности 
экоНПО.  

Отсутствие информации приводит к низкой 
информированности населения и тем самым исключает его из 
участия в непосредственном решении экологических проблем..  

Согласно Закону КР «О доступе к информации, находящейся в 
ведении государственных органов и органов МСУ КР», в целях 
информирования общественности о деятельности 
Государственного агентства по охране окружающей среды и 
лесному хозяйству Кыргызской Республики (ГАООСиЛХ) при 
поддержке ПРООН разработан официальный сайт (www.nature.kg). 
На сайте представлена информация о структуре ведомства, о 
состоянии окружающей среды, о приоритетах и результатах 
деятельности в области экологической политики, законодательства, 
международного и регионального сотрудничества. Здесь также 
ведется лента новостей, представлена информация о деятельности 
госагентства, перечень услуг, предоставляемых гражданам. 
Создана система для запросов и получения информации на сайте 
ГАООСиЛХ. Для получения необходимой экологической 
информации необходимо заполнить «Форму запроса на получение 
информации через официальный сайт Госагентства по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству», размещенную на сайте.  

Аналогичный сайт разработан Министерством природных 
ресурсов КР (www.geo.gov.kg). В целях привлечения 
общественности участвовать в процессе принятия решений по 
экологическим вопросам на вышеуказанных сайтах размещаются 
разрабатываемые проекты законов, стратегии и другие документы. 
Так же ведется их рассылка по электронной почте для учета 
замечаний и предложений общественности. 

Основными недостатками web-страниц являются 
недостаточные возможности для доступа к Интернету 
пользователей, связанные с недостаточной компьютеризацией и 
плохой телефонной связью в целом по республике.  
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1.1 Законодательство Кыргызской Республики, 
предоставляющее право на получение информации.  

 В январе 2001 года Кыргызская Республика присоединилась 
к Орхусской конвенции. Подписание данного документа являлось 
политическим шагом, так как внутреннее законодательство 
начиная с 1991 года дает общественности право на информацию, 
возможность участвовать в процессе принятия экологически 
значимых решений и право на доступ к правосудию. 

Следует учитывать, что конвенция является международным 
документом, в котором не оговорены практические вопросы 
участия общественности. Очень важно учитывать национальные 
требования в каждом государстве, ратифицировавшем Орхусскую 
конвенцию. Основная часть положений конвенции нашла 
отражение в национальном законодательстве, принятие новых 
законов для реализации ее положений не требуется. Однако 
необходима проработка отдельных механизмов ее реализации. 

Вопросы доступа общественности к информации по охране 
окружающей среды прописаны в Конституции КР, Гражданском 
кодексе, Кодексе об административной ответственности, 
Уголовно-процессуальном кодексе, Гражданском процессуальном 
кодексе, законах: «О защите государственных секретов», «О 
гарантиях и свободе доступа к информации», «О рекламе», «Об 
информатизации», «О местном самоуправлении», «О 
градостроительстве и архитектуре», «О государственной службе», 
«Об этике госслужащих», «Об энергетике», «Об общественных 
объединениях» (с 1999 года «О некоммерческих организациях»), 
«Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», 
«Об отходах производства и потребления», «Об охране 
атмосферного воздуха», «О хвостохранилищах», «О радиационной 
безопасности».  

Рассмотрим некоторые из них. 

В Конституции Кыргызской Республики в статье 33 
гарантировано право каждого гражданина « свободно собирать, 
хранить, использовать информацию и распространять ее устно, 
письменно или иным способом». В ст.48 Конституции КР 
определено право граждан 
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«на благоприятную для жизни и здоровья экологическую 
среду, и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или 
имуществу действиями в области природопользования». 

Согласно принятому в 2006году Закону Кыргызской 
Республики « О доступе к информации, находящейся в ведении 
государственных органов и органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики» каждому гарантируется право доступа 
к информации, находящейся в ведении государственных органов и 
органов местного самоуправления. 

 Основными принципами свободы доступа к информации 
являются общедоступность, объективность, своевременность, 
открытость и достоверность информации».  

 В законе, ст.6, определены способы предоставления 
информации. 

1.Основными способами предоставления информации 
государственными органами и органами местного самоуправления 
являются: 

1) опубликование и распространение соответствующих 
материалов; 

2) предоставление информации физическим и юридическим 
лицам на основании их запроса; 

3) обнародование информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления; 

4) обеспечение непосредственного доступа к документам и 
материалам государственных органов и органов местного 
самоуправления; 

5) обеспечение непосредственного доступа к открытым 
заседаниям государственного органа и органов местного 
самоуправления. 

2. Государственные органы и органы местного самоуправления 
вправе использовать для информирования населения о своей 
деятельности любые иные способы, не запрещенные 
законодательством Кыргызской Республики. 
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В статье 10 установлены сроки предоставления информации 2 
недели. Если в течение двухнедельного срока ответ на запрос не 
может быть подготовлен, об этом доводится до сведения лица, 
направившего запрос, с указанием причины отсрочки. Период 
отсрочки не может превышать двухнедельного срока. 

 Непредоставление ответа на запрос в установленные 
настоящей статьей сроки или отсутствие уведомления о продлении 
срока на ответ рассматривается как отказ в выдаче ответа на 
запрос. 

 Закон Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе 
доступа к информации» «регулирует отношения, возникающие в 
процессе реализации права каждого свободно и беспрепятственно 
искать, получать, исследовать, производить, передавать и 
распространять информацию». 

Запрос на получение информации может (но не обязательно) 
выражаться в письменной форме. Информация по запросу, 
затрагивающая права и законные интересы обратившегося, 
предоставляется бесплатно. За предоставление иной информации 
может взиматься плата по соглашению сторон (в соответствии с 
Реестром государственных платных и бесплатных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти и их структурными 
подразделениями, утвержденным Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики, где устанавливается размер оплаты за 
информацию, предоставляемую органами исполнительной власти 
по соглашению).  

 Обязанность за предоставление информации возложена на 
государственные органы, органы самоуправления граждан, 
общественные объединения, предприятия, учреждения, 
организации и должностных лиц. 

 Доступ к информации обеспечивается путем опубликования 
и распространения соответствующих материалов через 
периодические издания, информационные телерадиопрограммы, 
веб-сайты и др.  

 При этом установлены критерии, ст.10, по которым в 
средствах массовой информации не допускается. 
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 Закон предусматривает возможность обжалования действия 
или бездействия, ущемляющего право граждан на получение 
информации, в суде (статьи 138, 257 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики, ст.161 Кодекса Кыргызской Республики 
«Об административной ответственности») в порядке, 
предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.  

 В Земельном кодексе Кыргызской Республики прописано, 
что, государственные органы информируют население об изъятии 
и предоставлении земель для размещения объектов, деятельность 
которых затрагивает интересы населения. 

В кодексе прописаны права граждан и общественности на 
участие в рассмотрении вопросов по использованию и охране 
земель через собрания и сходы. При этом вопросы предоставления 
информации общественности в кодексе не прописаны. 

 

 Закон Кыргызской Республики «Об информатизации»  

Данный Закон направлен на создание благоприятных условий 
для удовлетворения информационных потребностей граждан, 
учреждений, организаций и органов государственного управления 
на основе формирования в Кыргызской Республике современной 
информационной инфраструктуры, ее интеграции в 
международные информационные сети и системы.  

Закон устанавливает условия защиты интересов и прав 
государства, юридических и физических лиц при осуществлении 
деятельности по созданию, накоплению, хранению, передаче и 
распространению информации средствами современных 
информационных технологий.  

В соответствии со ст.12 данного закона, пользователи - 
юридические и физические лица, органы государственной власти и 
местного самоуправления, общественные объединения - обладают 
равными правами на доступ к государственным информационным 
ресурсам, не обязаны обосновывать перед владельцем этих 
ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими 
информации, за исключением информации с ограниченным 
доступом. Владельцы (собственники) информации обеспечивают 
пользователей информацией на основании утвержденных 
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положений/договоров бесплатно или по договорным ценам на 
информационные услуги. 

Порядок получения пользователем информации определяет 
владелец информационных ресурсов с соблюдением требований 
настоящего закона. Органы государственной власти и организации, 
ответственные за формирование и использование государственных 
информационных ресурсов, обеспечивают условия для 
оперативного и полного предоставления пользователю 
документированной информации. Отказ в предоставлении 
общедоступной информации из государственных информационных 
ресурсов может быть обжалован в судебном порядке. 

Статья 23 «Защита прав пользователя на доступ к информации» 
гласит, что: 

1. Отказ в доступе к открытой информации или предоставление 
пользователям заведомо недостоверной информации могут быть 
обжалованы в судебном порядке. Во всех случаях лица, которым 
было отказано в доступе к информации, и лица, получившие 
недостоверную информацию, имеют право на возмещение 
нанесенного им ущерба… 

2. Суд рассматривает споры о необоснованном отнесении 
информации к категории информации с ограниченным доступом, 
иски о возмещении ущерба в случаях необоснованного отказа в 
предоставлении информации пользователям или в результате 
других нарушений прав пользователей и обязательств по 
договорам. 

3. Руководители, другие служащие органов государственной 
власти, организаций, виновные в незаконном ограничении доступа 
к информации и нарушении режима защиты информации, несут 
ответственность в соответствии с уголовным, гражданским 
законодательством и законодательством об административных 
правонарушениях. 

В случае отказа компетентных органов в предоставлении 
информации по охране окружающей среды со ссылкой на 
коммерческую тайну или государственные секреты необходимо 
руководствоваться Законом Кыргызской Республики «О 
коммерческой тайне». В статье 5 пункт 3 абзац «ж» сказано, что к 
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объектам коммерческой тайны не могут относиться сведения о 
загрязнении окружающей среды. 

Закон Кыргызской Республики «О защите государственных 
секретов Кыргызской Республики» определяет правовые основы 
функционирования системы защиты государственных секретов во 
всех видах деятельности государственных органов, предприятий, 
объединений, организаций, независимо от форм собственности, 
воинских формирований и граждан Кыргызской Республики на 
всей территории республики и в ее учреждениях за границей.  

В данном законе дано определение государственных секретов 
(с разделением на государственную, военную и служебную тайну) 
и разграничение их с негосударственными секретами 
(коммерческая тайна, информация для служебного пользования, не 
для печати, тайна следствия, врачебная, личная и другие виды 
тайн).  

Статья 4 «Ограничения на засекречивание информации», в 
частности, указывает, что не подлежат засекречиванию сведения: 

- о стихийных бедствиях и чрезвычайных происшествиях, 
угрожающих здоровью граждан; 

- о катастрофах и их последствиях; 

- о положении дел в экологии, использовании природных 
ресурсов, здравоохранении, санитарии, культуре, сельском 
хозяйстве, образовании, торговле и обеспечении правопорядка. 

К государственной тайне относится информация, разглашение 
которой может повлечь тяжкие последствия для 
обороноспособности, безопасности, экономических и 
политических интересов Кыргызской Республики. 

К служебной тайне относится информация, разглашение 
которой может оказать отрицательное воздействие на 
обороноспособность, безопасность, экономические и политические 
интересы Кыргызской Республики. Такая информация имеет 
характер отдельных сведений, относящихся к государственной или 
военной тайне, и не раскрывает их полностью. 

Отнесение информации к государственным секретам 
осуществляется в соответствии с положением о порядке 
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определения и установления степени секретности сведений, 
содержащихся в работах, документах и изделиях.  

Гражданам должна предоставляться только та информация, 
составляющая государственные секреты, которая необходима им 
для выполнения служебных обязанностей.  

Законом Кыргызской Республики «Об охране окружающей 
среды» определено:  

- общественные объединения имеют право получать 
своевременную и полную информацию о состоянии окружающей 
среды, о результатах заключений государственной экологической 
экспертизы (статья 45);  

- граждане имеют право на получение информации о 
запланированных к строительству объектах (статья 46);  

- каждый гражданин или организация имеют право на доступ к 
имеющейся у государственных органов информации об 
окружающей среде (статья 50). 

 Министерства, ведомства и другие органы, которые 
располагают информацией об окружающей среде, обязаны 
предоставлять ее по запросу граждан и организаций. 

Информация предоставляется по письменному запросу 
заявителя за плату, не превышающую стоимость технических и 
трудовых затрат. 

Срок рассмотрения заявления - 6 недель. 

 Закон Кыргызской Республики «О радиационной 
безопасности населения» определяет право граждан и 
юридических лиц на получение объективной информации от 
организаций, осуществляющих деятельность с использованием 
источников ионизирующего излучения, в пределах выполняемых 
ими функций о радиационной обстановке и принимаемых мерах по 
обеспечению радиационной безопасности (ст. 22). Одним из 
основных принципов обеспечения радиационной безопасности 
определен (ст.3) принцип открытости и доступности для населения 
информации об ионизирующем излучении на территории 
проживания, а также происшедших радиационных авариях. 
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 Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и 
потребления».  

 Одним из основных принципов государственной политики в 
области обращения с отходами является свободный доступ к 
информации в области обращения с отходами. 

 К полномочиям местных государственных администраций и 
органов местного самоуправления в области обращения с отходами 
отнесено обеспечение населения информацией по обращению с 
отходами, о состоянии их хранения и переработке в регионе. К 
полномочиям государственного (компетентного) органа 
управления отнесены проведение государственной экологической 
экспертизы документации, связанной с обращением с отходами; 
организация ведения государственного кадастра отходов; 
обеспечение доступа общественности к информации по 
обращению с отходами. 

 Законом Кыргызской Республики «О хвостохранилищах и 
горных отвалах» (статья 19) определено право граждан и 
общественных объединений на получение объективной и 
оперативной информации о выборе мест для хранения и 
захоронения отходов, намерении строительства и ввода в 
эксплуатацию объектов в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

 Закон Кыргызской Республики «Об электроэнергетике» 
(статья 29) обязывает предоставлять общественности отчеты о 
процедуре оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
изучать общественное мнение в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики (ОВОС проводится при решении вопроса 
о выборе месторасположения для новой электростанции или 
гидроэлектростанции до выдачи разрешения на проведение 
строительства). 

Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и 
архитектуре» (статья 28) дает право гражданам на информацию об 
экологическом, градостроительном, социально-экономическом 
состоянии территорий населенных мест, о разработке и состоянии 
программ, проектов, связанных с изменениями в организации 
территорий и их развитием. 
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Статья 34 закрепляет права общественных объединений в 
сфере градостроительства и архитектуры на получение 
своевременной, полной и достоверной информации о состоянии и 
изменении среды обитания человека. 

Законом Кыргызской Республики «Об экологической 
экспертизе» определено, что экологическая экспертиза базируется 
на принципах гласности и учета общественного мнения (статья 4). 

Специально уполномоченный государственный орган по 
экологической экспертизе (статья 7 ) обязан: 

- информировать органы местной госадминистрации и 
местного самоуправления о проведении заседаний экспертных 
комиссий государственной экологической экспертизы; 

- по требованию инвестора проекта, общественных 
организаций, проводящих общественную экологическую 
экспертизу, предоставлять для ознакомления нормативно-
методическую документацию, регламентирующую организацию и 
проведение государственной экологической экспертизы; 

- направлять органам местной госадминистрации и местного 
самоуправления, общественным организациям (объединениям) и 
гражданам, представившим аргументированные предложения, 
касающиеся экологических аспектов реализации намечаемой 
деятельности материалы, обосновывающие учет этих предложений 
при проведении государственной экологической экспертизы; 

- предоставлять средствам массовой информации по их 
запросам сведения о результатах проведения государственной 
экологической экспертизы. 

Органы местного самоуправления имеют право на получение 
от специально уполномоченного государственного органа по 
экологической экспертизе необходимой информации об объектах 
экологической экспертизы, оценке их воздействия на окружающую 
природную среду. 

 Закон Кыргызской Республики «Об охране атмосферного 
воздуха» определяет право граждан (статья 4) на получение 
достоверной и своевременной информации о состоянии 
атмосферного воздуха и мерах, принимаемых по его охране.  
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2. Доступ к участию в принятии решений 
Мировая практика доказала, что экологические проблемы 

можно решать только при условии активного участия 
общественности. Второй основной элемент конвенции - участие 
общественности в процессе принятия решений по вопросам, 
касающимся окружающей среды. Целью Орхусской конвенции 
является обеспечение прав граждан участвовать в принятии 
решений по экологическим вопросам. Практически участие 
граждан проявляется через их активность по намерению участия в 
процессе в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 

Орхусская конвенция гласит, что раннее информирование 
общественности и вовлечение ее в процесс принятия решений 
может помочь законодателям и правительству избежать 
экологических ошибок. Когда открыты все возможности участия 
общественности, тогда возможно повлиять на решение таким 
образом, что интересы всех сторон будут учтены. У 
общественности будет достаточно времени, чтобы подготовиться и 
принять активное участие в обсуждении намечаемой деятельности. 

Эффективно организованное участие общественности 
включает следующие взаимосвязанные компоненты:  

- выявление заинтересованных групп и лиц;  

- своевременное предоставление достоверной информации 
в форме, понятной для аудитории;  

- диалог между стороной, принимающей решение, и 
другими заинтересованными сторонами;  

- использование результатов диалога при принятии 
решения.  

- обратная связь — предоставление информации о 
принятых решениях и о том, как на них повлияло участие 
общественности. 
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Это, в свою очередь, позволяет государственным органам 
рассмотреть мнение общественности и принять правильное 
решение. 

Участие общественности является гарантией исполнения 
решений властей: осведомленная, активная общественность будет 
способствовать реализации принятых решений. 

 Цели участия общественности могут быть следующие: 

- повышение общественного доверия к экспертам и лицам, 
принимающим решения; 

- обеспечение большей прозрачности и ответственности в 
принятии решений; 

- снижение конфликтности путем раннего выявления 
спорных вопросов. 

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является 
одним из важнейших элементов процесса и служит инструментом 
для согласования интересов различных групп. Кроме того, участие 
общественности в этом процессе имеет самостоятельную ценность 
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как реализация права граждан на получение информации и участие 
в принятии экологически значимых решений.  

Что же понимается под «участием общественности» это 
процесс, когда:  

- создаются условия для формирования у общественности 
ясного и полного представления о механизмах и процедурах 
выявления и решения экологических проблем и учета 
экологических потребностей соответствующими учреждениями и 
организациями;  

- общественность имеет доступ к полной информации о ходе и 
текущем состоянии процесса разработки и осуществления проекта, 
плана, программы, формирования политики или проведения 
оценки;  

- все заинтересованные граждане имеют возможность 
сообщить о своей точке зрения, потребностях, предпочтениях, 
связанных с использованием ресурсов, альтернативными 
вариантами решения, системой управления проектом, а также 
другую информацию, имеющую отношение к принимаемому 
решению. 

Взаимодействие государственной власти и 
неправительственных организаций (НПО) - основа выполнения 
обязательств по Орхусской конвенции.  

В Кыргызской Республике взаимодействие государственных 
органов с НПО и общественностью по экологическим вопросам, 
вовлечение в процесс экологической экспертизы и принятия 
решений осуществляется через проведение общественной 
экологической экспертизы, общественный экоконтроль и 
экомониторинг. ГАООСиЛХ при разработке планов, программ, 
стратегий и политик осуществляет сбор необходимых 
предложений путем информирования о готовящихся разработках и 
приглашения к партнерству. Так совместно с НПО и 
общественностью были подготовлены Стратегия развития страны, 
Национальный план мер по усилению правоприменения и 
управления в лесном секторе, Национальный план действий по 
осуществления Стокгольмской конвенции, Экологический кодекс, 
Лесной кодекс, Концепция экологической безопасности, общий 
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технический регламент «Об экологической безопасности», а также 
ряд нормативно-правовых актов. 

 2006 году создан консультативный совет НПО при 
Государственном агентстве охраные окружающей среды и лесному 
хозяйству Кыргызской Республики (см. Приложение 1). 

Основной целью деятельности консультативного совета 
является развитие сотрудничества и обеспечение взаимодействия 
между Госагентством, экологическими общественными 
организациями и НПО по вопросам охраны природы и 
устойчивому развитию. Однако в настоящее время из за 
пассивности экоНПО консультативный совет практически 
бездействует.  

При Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию 
(МКУР) создан общественный совет и молодежная экологическая 
сеть Центральной Азии, в которые входят представители 
общественности и НПО пяти стран Центральной Азии 
(Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, 
Туркменистан). 

 

2.1 Законодательство Кыргызской Республики, 
предоставляющее право общественности на участие в 
принятии решений 

Право общественности на участие в принятии решений 
закреплено Конституцией КР, Законами «О местном 
самоуправлении и местной государственной администрации», «Об 
экологической экспертизе», «О градостроительстве и архитектуре», 
«Об охране окружающей среды», Земельным кодексом КР, 
Положением об органах территориального общественного 
самоуправления, Положением о вопросах развития территорий, 
обязательных для предварительного согласования с органами 
территориального общественного самоуправления в КР, Орхусской 
конвенцией и другими документами.  

 Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей 
среды» устанавливает права общественных объединений (ст. 45), в 
числе которых право: 

защищать экологические права и интересы населения; 
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организовывать собрания, митинги, демонстрации, сбор 
подписей, входить с предложениями о проведении референдумов, 
обсуждений законопроектов населением по вопросам охраны 
окружающей среды в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 

требовать назначения государственной экологической 
экспертизы; 

проводить общественную экологическую экспертизу; 

участвовать в проверках соблюдения требований 
природоохранного законодательства; 

требовать привлечения к ответственности должностных лиц, 
виновных в нанесении вреда окружающей среде, освобождения их 
от занимаемых должностей; 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда здоровью и 
имуществу граждан, причиненного нарушением природоохранного 
законодательства. 

Статья 46 названного закона определяет права и обязанности 
граждан в области охраны окружающей среды, в числе которых – 
право участвовать в разработке и осуществлении мер по охране 
окружающей среды, рациональному и комплексному 
использованию природных ресурсов, включая законотворческий 
процесс; 

- участвовать в проведении общественной экологической 
экспертизы; 

- предъявлять претензии и иски к предприятиям, организациям, 
учреждениям, должностным лицам и гражданам о возмещении 
ущерба, нанесенного природе, здоровью и имуществу в результате 
неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Общественное обсуждение обязательно предусматривается в 
рамках процедуры оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности. ОВОС - это процедура учета 
экологических требований, заложенных в законах, при подготовке 
и принятии социально-экономических решений. 

ОВОС организуется и проводится при подготовке обоснований 
для: 
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- концепций, программ и планов отраслевого и 
территориального социально-экономического развития; 

- схем комплексного использования и охраны природных 
ресурсов; 

- генеральных планов городов, населенных мест и другой 
градостроительной документации; 

- нового строительства, реконструкции, расширения и 
технического перевооружения, действующих хозяйственных и 
иных объектов, оказывающих либо способных оказать воздействие 
на окружающую среду. 

Процедуру ОВОС должен обеспечить инициатор проекта в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами.   

 Положение об ОВОС устанавливает необходимость 
рассмотрения альтернатив намечаемой деятельности, а также 
организации общественных слушаний или других форм участия 
общественности. 

Наличие оценки воздействия на окружающую среду в составе 
всех видов и стадий разработки проектной документации является 
обязательным и служит основой для принятия решения специально 
уполномоченным государственным органом по экологической 
экспертизе.  

 Закон Кыргызской Республики «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (В редакции Закона 
КР от 15 июля 2003 года № 151) говорит о том, что граждане 
имеют право осуществлять общественный контроль выполнения 
санитарных правил,на возмещение в полном объеме вреда, 
причиненного их здоровью или имуществу вследствие нарушения 
другими гражданами, физическими и юридическими лицами 
санитарного законодательства, в порядке, установленном 
законодательством Кыргызской Республики. 

 Земельный кодекс 

В нем обозначены права общественных объединений и граждан 
на участие в рассмотрении вопросов по использованию и охране 
земель, затрагивающих интересы граждан (статья 51). 
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 Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и 
архитектуре» много внимания уделяет общественности. Так, статья 
8 гласит, что граждане, общественные объединения, юридические 
лица вправе принять участие в любой стадии градостроительной 
деятельности, если затрагиваются их права и интересы.  

 Статья 28 гласит, что граждане имеют право на участие в 
рассмотрении и обсуждении градостроительно-архитектурных 
программ и проектов, затрагивающих права и интересы 
коллективов или отдельных граждан; вносить предложения в 
местные органы власти и органы по делам архитектуры и 
строительства по улучшению среды жизнедеятельности.  

 Статья 36, п. 2 определяет обязательность учета мнения 
населения на любой стадии градостроительного процесса и 
проведения дополнительной экспертизы в случае, если мнение 
населения противоречит принятым решениям органов 
государственной власти. Однако п. 3 оговаривает, что «при 
соответствии всем требованиям, нормам и правилам в 
градостроительстве, архитектуре и строительстве 
градостроительная акция осуществляется без согласия населения». 
И тут же: если строительство, реконструкция, консервация, снос 
строений и объектов обустройства среды непосредственно 
затрагивают права граждан, охраняемые законами, то данная 
градостроительная акция не допускается. 

Как видно, п. 3 настоящей статьи может быть приведен 
лицами, принимающими решения, как аргумент против 
обязательности учета мнения населения. Однако если у вас есть 
сведения о нарушении норм и правил, требуйте проведения 
общественных слушаний и, если этого не было сделано, 
государственной экологической экспертизы, ссылаясь на 
Конституцию, Орхусскую конвенцию и Закон «Об охране 
окружающей среды». 

Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении и 
местной государственной администрации» дает право органам 
территориального общественного самоуправления участвовать в 
приемке объектов социальной сферы, работ по благоустройству, 
ремонту, санитарной очистке территории; осуществлять 
общественный контроль соблюдения норм и правил застройки, 
рационального использования земли, воды и других природных 
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ресурсов, а также за охраной памятников истории, архитектуры и 
культуры. Они могут вносить в соответствующие органы 
предложения об устранении выявленных недостатков (статья 50). 
Но часто ли ТОСы пользуются этим правом? И знают ли они, как 
это можно делать? 

Закон Кыргызской Республики «Об отходах производства и 
потребления» 2001 г. 

Одними из основных принципов государственной политики в 
области обращения с отходами является (статья 3) свободный 
доступ в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики к информации в области обращения с отходами. 

К полномочиям местных государственных администраций и 
органов местного самоуправления в области обращения с отходами 
отнесено (статья 4) обеспечение населения информацией по 
обращению с отходами, о состоянии их хранения и переработке в 
регионе. К полномочиям компетентного органа отнесены (статья 5) 
проведение государственной экологической экспертизы 
документации, связанной с обращением с отходами; организация 
ведения государственного кадастра отходов; обеспечение доступа 
общественности к информации по обращению с отходами. 
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3. Право на доступ к правосудию 
Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления обязаны в силу основополагающих конституционных 
принципов приоритета прав и свобод человека и гражданина, 
народовластия и др. представлять интересы населения и обеспечивать 
реализацию и соблюдение его прав, в том числе права на благоприятную 
окружающую среду. Иные действия этих органов противоречат данным 
основополагающим принципам государственности Кыргызстана, 
являются антинародными и антиконституционными. 

Конституционные права граждан, включая право на 
благоприятную экологическую среду, имеют приоритет над какими-
либо иными документами, в том числе - градостроительной 
документацией и техническими нормами; следовательно, последние не 
могут толковаться в ущерб правам граждан, а если указанная 
документация и технические нормы противоречат этим правам, то они 
не подлежат применению. 

Орхусская конвенция дает возможность гражданам защитить 
свои права в суде. «Каждая Сторона в рамках своего 
национального законодательства обеспечивает, чтобы любое лицо, 
считающее, что его просьба о доступе к информации не 
рассмотрена, неправомерно отклонена, неадекватно удовлетворена 
или что в каком-либо ином отношении к этой просьбе проявлен 
подход, не соответствующий положениям конвенции, имело 
доступ к процедуре рассмотрения принятого решения в суде или в 
другом независимом и беспристрастном органе, учрежденном в 
соответствии с законом.  

В тех случаях, когда предусматривается такое рассмотрение 
решения в суде, Сторона обеспечивает, чтобы такое лицо имело 
также доступ к установленной законом быстрой процедуре, не 
требующей или требующей в минимальном объеме оплаты, для 
повторного рассмотрения государственным и независимым и 
беспристрастным органом, не являющимся судом.  

В Законе Кыргызской Республики «О гарантиях и свободе 
доступа к информации» предусматривается возможность 
обжалования действия или бездействия, ущемляющего право 
граждан на получение информации, в суде (статьи 138, 257 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики, ст.161 Кодекс 
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Кыргызской Республики «Об административной ответственности») 
в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской 
Республики. 

Несмотря на то, что Конституция является отправной точкой 
для всей нормативно-правовой базы республики, доказать 
правомерность действий гражданам или объединениям бывает 
довольно сложно в силу, как это ни парадоксально, не знания 
представителями власти всей нормативно-правовой базы. Суды, 
также занимают в этом вопросе очень консервативную позицию в 
силу того, что очень редко приходится при разбирательстве 
ссылаться на Конституцию. Но так или иначе именно они обязаны 
обеспечить реализацию конституционных прав граждан, причем 
должностные лица несут ответственность за нарушение этих прав.  

О взаимодействии общественности и экоНПО с 
государственными органами 

 

Эффективная защита окружающей среды — это прежде всего 
учёт всех точек зрения и всех интересов, когда на основе 
компромисса достигается равновесие, то есть принимаются такие 
решения, от реализации которых ущерб природе минимален или 
вовсе отсутствует, а экономика развивается. 

В политике защиты окружающей среды крайне важную роль 
играют общественность и негосударственные организации. Таким 
образом, общественность является незаменимым посредником для 
передачи различных взглядов и требований политикам. Важно, 
чтобы инициатив было как можно больше. Но кроме этого, не 
менее важно консолидировать усилия различных организаций. 
Общественности и органам местного самоуправления важно 
активнее сотрудничать с неправительственным и международным 
организациям в этом вопросе.  

Принцип открытости - гласность в решении природоохранных 
задач при хозяйственной и иной деятельности, имеющей 
экологические последствия, тесная связь с общественными 
организациями и населением, поощрение и стимулирование мер, 
направленных на охрану и рациональное использование 
природных ресурсов, сочетание национальных, региональных и 
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международных интересов в области охраны окружающей среды 
прописаны в Законе об охране окружающей среды, статья 3. 

В Орхусской конвенции используется понятие 
«заинтересованная общественность». К ней относится 
общественность, которая затрагивается или может затрагиваться 
процессом принятия решений по вопросам, касающимся 
окружающей среды, или которая имеет заинтересованность в этом 
процессе, принятие решения затрагивает их непосредственно. К 
этим лицам относятся любые граждане, жизнь, работу, быт и отдых 
которых может изменить принимаемое экологически значимое 
решение. При этом неправительственные организации, 
содействующие охране окружающей среды и отвечающие любым 
требованиям, предъявляемым национальным законодательством, 
считаются организациями, имеющими заинтересованность в 
принятии экологически значимых решений. 

 В настоящее время потенциал работы с населением, с 
привлечением населения к решению экологических проблем низок. 
Сами НПО не имеют для этого возможности, так как больших 
членских экологических организаций в Кыргызстане практически 
нет. Собственно деятельность общественных организаций часто, 
можно сказать не решает задачи населения в практическом смысле. 
Проектов, в которых участвует большое количество 
общественности (местного населения), можно легко пересчитать. 
Слабо развита связь со средствами массовой информации. Почти 
все НПО в своих уставах имеют образовательный компонент, но 
практическую тренинговую активность из за финансовых проблем 
проявляют немногие. 

 Благодаря активности общественности и прежде всего 
экологических НПО отношение к окружающей среде становится 
одним из официально признанных приоритетов развития страны.  

 Очевидно, что никакие структуры гражданского общества не 
могут заменить собой госструктуры. Но они могут инициировать 
постановку экологических проблем, предлагать пути их решения и 
активно участвовать в реализации экологических проектов. Это 
возможно через систему консультативных экологических советов 
при госструктурах на разных уровнях - республиканском, 
региональном, муниципальном. 
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Круг прав граждан и общественных объединений и 
формирований, выполняющих экологические функции, определен 
в природоохранном законодательстве, в частности в Законе КР «Об 
охране окружающей среды» (статья 45,) «Права общественных 
объединений», статья 46 «Права и обязанности граждан в области 
охраны окружающей среды»). Согласно закону, граждане имеют 
право на: создание общественных объединений, осуществляющих 
свою деятельность в области охраны окружающей среды и 
общественных фондов охраны природы; обращение в органы 
государственного управления, иные организации и к должностным 
лицам для получения полной, достоверной и своевременной 
информации о состоянии окружающей среды и мерах по ее охране; 
участие в подготовке и обсуждении материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и 
иной деятельности; внесения предложений о проведении 
общественной экологической экспертизы и участия в ее 
проведении; содействие государственным органам в решении 
вопросов охраны окружающей среды; осуществление 
общественного контроля в области охраны окружающей среды; 
обращения в государственные органы с жалобами, заявлениями и 
предложениями по вопросам, касающимся охраны окружающей 
среды, вредного воздействия на окружающую среду, и получения 
своевременных и обоснованных ответов; предъявление в суд исков 
о возмещении вреда, причиненного их жизни, здоровью, 
имуществу в результате вредного воздействия на окружающую 
среду, а также исков о частичном приостановлении либо 
прекращении хозяйственной и иной деятельности, оказывающей 
вредное воздействие на окружающую среду, в случае, если в 
результате такой деятельности нарушаются требования в области 
охраны окружающей среды, причиняется экологический вред либо 
создается опасность причинения такого вреда в будущем.  

Общественность и негосударственные организации - это сила, 
которая способна улучшить экологическую ситуацию страны. 
Само взаимодействие должно быть комфортным, результативным 
и благоприятным для обеих сторон. В построении 
взаимоотношений важно не допустить соперничества, а 
объединить усилия, знания и опыт. 

Взаимодействие предполагает партнерство. Природа термина 
«партнерство» предполагает равноправие сторон, объединение 
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усилий при осуществлении процесса. Гражданское общество есть 
важнейшая составляющая демократического государства. Степень 
развития гражданского общества отражает уровень развития 
демократии. 

Важным условием функционирования гражданского общества 
является гласность и связанная с ней высокая 
информированность граждан, позволяющая реально оценивать 
экологическую ситуацию, видеть социальные проблемы и 
предпринимать шаги по их разрешению. 

Возможный вред лучше предугадать заранее, нежели потом 
тратить огромные средства на предотвращение его последствий. 
Поэтому в Кыргызстане, согласно природоохранному 
законодательству, до начала реализации проекта строительства 
любого объекта с целью предотвращения негативного влияния на 
окружающую среду необходимо прохождение экологической 
экспертизы. И лишь на основании положительного заключения 
государственной экологической экспертизы принимается решение 
о возможности строительства. При этом Законом Кыргызской 
Республики «Об экологической экспертизе» определено, что 
экологическая экспертиза базируется на принципах гласности и 
учета общественного мнения (статья 4). 

Специально уполномоченными государственными органами, 
владеющими информацией об охране окружающей среды, 
делается все возможное, чтобы обеспечить доступ к 
экологической информации всех желающих. В Кыргызстане 
приняты законодательные нормы по работе с письмами и 
заявлениями граждан, согласно которым определен порядок 
взаимодействия. Только ГАООСиЛХ в течение года 
предоставляется информация по запросам около тысячи адресов. 
Кроме того, информация постоянно обновляется на сайте, 
размещается в средствах массовой информации. Тоже можно 
сказать и о работе по данному вопросу других специально 
уполномоченных органов государственной власти в области 
охраны окружающей среды. 

Однако, на сегодняшний день многие представители 
гражданского общества считают, что находятся в неблагоприятном 
положении, так как партнерство предполагает равный доступ к 
ресурсам, информации, сетям. По версии одних представителей 
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экологических НПО, ГАООСиЛХ работает только с 
определенными НПО, по версии других представителей 
неправительственного сектора, госагентство не вовлекает их в 
процесс формирования политики, определения приоритетов. Так, 
например, при планировании финансирования природоохранных 
мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей 
среды, а также обеспечения экологической безопасности из фондов 
охраны природы Кыргызской Республики практически не 
учитывается общественное мнение.  

 

Участие общественности позволит улучшить подотчетность 
лиц, принимающих решения, сделать процесс принятия решений 
по вопросам, касающимся окружающей среды, более прозрачным и 
добиться таким образом повышения качества всего процесса. 
Выслушивание участников и принятие во внимание их точек 
зрения в планировании будет способствовать составлению 
обоснованных и адекватных планов мероприятий.  

Фонд охраны природы и развития лесной отрасли 

Для решения экологических проблем в нашем государстве 
самыми действенными мерами являются снижение количества 
потребляемых природных ресурсов, уменьшение образующихся 
вредных веществ и отходов, эффективная их переработка и 
размещение, а также ликвидация имеющего загрязнения 
окружающей среды.  

Наиболее существенным инструментом реализации этих мер 
является экономический инструмент, воплощающий принцип 
«загрязнитель платит». Действие этого экономического 
инструмента должно заключаться в том, чтобы выгодными 
становились такие производства и виды деятельности, в которых 
на единицу производимой продукции (результатов деятельности) 
потреблялось меньше природных ресурсов и образовывалось 
меньшее количество различного вида отходов, выбросов и сбросов.  

Вторым проявлением действия этого инструмента должно быть 
стимулирование мероприятий по очистке окружающей природной 
среды, созданию и совершенствованию способов по переработке и 
вторичному использованию отходов.  
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Законом «Об охране окружающей среды» предусмотрены 
экологические платежи, предназначенные для компенсации затрат 
на ликвидацию ущерба окружающей среде. 

В целях обеспечения финансирования мероприятий по охране 
природы, воспроизводству природных ресурсов, восстановлению 
потерь в природной среде, ликвидации экологических последствий 
аварий, катастроф и возмещения причиненного ими ущерба 
Указом Президента Кыргызской Республики №УП-239 «О местных 
и республиканском фондах охраны природы в Кыргызской 
Республике» от 21 июля 1992 года были образованы местные и 
республиканские фонды охраны природы в Кыргызской 
Республике. Позднее в 2006 году на основании Указа Президента 
Кыргызской Республики от 17 мая 2006г. №263 образован единый 
республиканский фонд охраны природы и развития лесной отрасли 
и местные фонды охраны природы и лесной отрасли.  

Нормативно-правовые основы действующего ныне механизма 
распределения средств фондов были заложены в начале 90-х годов. 

Природоохранные фонды играют важную роль в защите 
экологии, они носят перераспределительный характер: средства 
поступают от загрязнителей и им же возвращаются на конкретные 
средоохранные мероприятия или идут на улучшение 
экологической обстановки в целом. Это позволяет координировать 
экологическую деятельность и приводить ее в соответствие с 
общими целями экологической политики. 

Республиканский и местные фонды охраны природы и 
развития лесной отрасли были образованы с целью: 

- финансирования приоритетных природоохранных 
мероприятий, направленных на улучшение состояния окружающей 
среды, а также обеспечение экологической безопасности; 

- обеспечения сбора средств и целевое их использование, 
проведения мероприятий по привлечению инвестиций; 

- экономического стимулирования бережного и эффективного 
использования природных ресурсов, внедрения экологически 
чистых технологий; 
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- содействия в развитии системы органов охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства, экологического воспитания, 
просвещения. 

Средства республиканского фонда охраны природы и развития 
лесной отрасли образуется за счет: 

- отчислений, двадцати пяти процентов поступлений местных 
фондов ОП и РЛО; 

- доходов, от привлечения инвестиций в природоохранные 
мероприятия, грантов; 

- добровольных взносов, спонсорских отчислений 
природопользователей, других юридических и физических лиц, в 
том числе иностранных; 

- платежей за пользование природными ресурсами; 

- десяти процентов отчислений от общей суммы доходов 
дирекции биосферной территории «Иссык-Куль»; 

- целевых средств природопользователей для финансирования 
природоохранных работ; 

- иных источников, не противоречащих действующему 
законодательству. 

Средства местных фондов охраны природы и развития лесной 
отрасли образуются за счет: 

- платежей за загрязнение окружающей среды; 

- платежей за пользование природными ресурсами; 

- средств, взыскиваемых в возмещение ущерба, причиненного 
окружающей среде, ее природным ресурсам в связи с нарушением 
природоохранного законодательства; 

- доходов, от привлечения инвестиций в природоохранные 
мероприятия, грантов. 

- пяти процентов отчислений от общей суммы доходов лесных 
хозяйств, государственных природных национальных парков 
полученных от реализации продукции, выполнения работ, оказания 
услуг и осуществления иной хозяйственной деятельности; 
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- иных источников, не противоречащих установленному 
законодательству. 

Средства фондов охраны природы и развития лесной отрасли 
используются в основном на финансирование (софинансирование) 
следующих природоохранных мероприятий: 

- строительство, техническое перевооружение, реконструкцию 
и капитальный ремонт природоохранных объектов; 

- разработку и реализацию республиканских и региональных 
программ, проектов, проектных циклов, в том числе в рамках 
природоохранных конвенций и международных конвенций и 
международных соглашений, направленных на улучшение 
состояния окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; 

- работу по восстановлению нарушенных хозяйственной 
деятельностью природных объектов; 

- поддержку развития и организации особо охраняемых 
природных территорий (объектов, заказников) и сохранение 
памятников природы; 

- поддержку развития лесхозов, лесничеств, национальных 
природных парков, государственных заповедников, егерских 
участков и их оснащение необходимым инвентарем; 

- работу против лесных пожаров и защиту леса от вредителей и 
болезней; 

- поддержку развития системы мониторинга за состоянием 
окружающей среды и природных ресурсов; 

- пропаганду экологических знаний, проведение конкурсов, 
семинаров, конференций и совещаний по охране и защите леса, 
биоразнообразия; 

- осуществление другой деятельности, не противоречащей 
законодательству Кыргызской Республики. 

Формирование и использование средств фондов охраны 
природы и развития лесной отрасли осуществляется согласно 
ежегодным сметам доходов и расходов, утверждаемым правлением 
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фондов и согласованным с Министерством экономики и финансов 
Кыргызской Республики. 

Основную роль при распределении средств фондов охраны 
природы играет правление фондов. Несмотря на то, что в составе 
правления фондов есть представитель от общественности, 
планирование природоохранных мероприятий производится 
практически без участия общественности, так как государственные 
служащие пока не воспринимают общественность как потребителя 
государственных услуг.   

 В целях информирования общественности о деятельности 
фондов охраны природы и развития лесной отрасли в Кыргызской 
Республике на сайте Государственного агентства по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству Кыргызской Республики 
представлен отчет о доходах и расходах фондов охраны природы и 
развития лесной отрасли (ОПиРЛО) в Кыргызской Республике. 
Так, за последние годы доходы фондов охраны природы и развития 
лесной отрасли выросли более чем в 2 раза, а показатели 
финансирования природоохранных мероприятий - более чем в 3 
раза. 

В 2009 году: 

- на финансирование мероприятий направленных на 
сохранение биоразнообразия, развитие и поддержание 
деятельности госзаповедников, ГНПП, развитие ООПТ выделено 
средств в размере 21 252,3 тыс.сомов;  

- на финансирование развития лесной отрасли, мероприятия по 
озеленению и благоустройству выделено средств в размере 17 
303,4 тыс.сомов;  

- на финансирование мероприятий, направленных на охрану 
водных ресурсов, выделено средств в размере 9 806,4 тыс.сомов; 

- на финансирование мероприятий, направленных на охрану 
земельных ресурсов, и управления отходами производства и 
потребления, выделено средств в размере 6 410,8 тыс.сомов;  
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- на финансирование мероприятий, направленных на охрану 
атмосферного воздуха, выделено средств в размере 5 593,1 
тыс.сомов;  

- на финансирование мероприятий, направленных на развитие 
системы мониторинга за состоянием окружающей среды, выделено 
средств в размере 2 730,7 тыс.сомов;  

- на пропаганду бережного отношения к ОС и рационального 
природопользования, образование, развитие экологических знаний 
выделено средств в размере 2 359,3 тыс.сомов; 

- на проведение оценки воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте: экспериментальный проект в 
Центральной Азии (средства правительства Норвегии через ОБСЕ) 
выделено средств в размере 2 399,6 тыс.сомов; 

- на оплату членских взносов в секретариаты природоохранных 
конвенций и международные организации ООН, стороной и 
членом которых является Кыргызская Республика, выделены 
денежные средства в размере 152,2 тыс.сомов. 

Для охраны окружающей среды перечисленные выше 
мероприятия актуальны, однако анализ распределения средств 
фондов охраны природы и развития лесной отрасли позволяет 
сделать следующие выводы. 

Большая часть средств фондов направляется на 
финансирование ремонтно-восстановительных работ и работ по 
реконструкции очистных сооружений (водные ресурсы), на 
ликвидацию и рекультивацию мусорных свалок и устранение 
накопленных отходов (земельные ресурсы). При этом за счет 
средств фондов финансируются, главным образом, муниципальные 
предприятия, подчиненные администрации городов, которые не 
являются «поставщиками средств» в доходную часть. Как выше 
отмечалось, основной источник доходной части фондов – это 
платежи за загрязнения, которые являются своеобразным 
экологическим налогом за антиэкологическую деятельность 
предприятий, но они на предприятия практически не 
возвращаются.  
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Это традиционный подход, когда в природоохранных 
мероприятиях отходы и загрязняющие вещества рассматриваются 
независимо от источников их возникновения.  

Это принцип экологического регулирования на «конце трубы» 
то есть, когда устраняют имеющиеся загрязнения и отходы.  

Но известно, что чисто не там где убирают, а там, где не сорят. 
Это значит, что принцип превентивности (предупреждать, а не 
устранять) на практике реализуется неэффективно. Одна из причин 
— расходная часть фондов, его объемы финансирования не 
соответствует глубине и масштабам экологических проблем. 
Конечно, решение экологических проблем требует огромных 
средств. Поэтому задача повышения эффективности использования 
имеющихся финансовых ресурсов, направляемых на охрану 
природы, поиск новых механизмов, включая общественное 
участие, чрезвычайно актуальны. До настоящего времени 
отсутствует стратегия деятельности фондов ОПиРЛО, где были бы 
расписаны приоритетные направления финансирования 
природоохранных мероприятий, отсутствует положение о порядке 
финансирования природоохранных мероприятий, в котором были 
бы указаны критерии отбора природоохранных мероприятий, 
разработана форма подачи заявок, отчетности и пр., отсутствуют 
механизмы взаимодействия с общественностью, экологическими 
НПО, органами местного самоуправления. 

В настоящее время основная задача природоохранных органов 
- собрать побольше финансовых средств, и поэтому создается 
впечатление, что не выгодны становятся такие производства и 
виды деятельности, в которых на единицу производимой 
продукции потребляется меньше природных ресурсов и образуется 
меньшее количество различного вида отходов, выбросов и сбросов. 
Бизнес-структурам проще платить относительно небольшие 
штрафы, чем приобретать дорогостоящее очистное оборудование. 
Государству гораздо выгоднее взимание платежей за 
сверхнормативные выбросы и сбросы загрязняющих веществ, 
никто не собирается поощрять бизнес за то, что он тратит деньги 
на защиту окружающей среды. 

По существовавшему порядку платежи за природопользование 
направляются в экологические фонды. Однако часть целевых 
средств, поступающих в природоохранные фонды, расходуется на 
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содержание их сотрудников. В связи с этим было бы целесообразно 
рассмотреть введение экологического налога вместо платежей за 
природопользование, сбор которого был бы поручен местным 
налоговым органам. Экологические налоги смогли бы заменить 
платежи за загрязнение, которые взимаются с предприятий, 
загрязняющих окружающую среду. Необходимо учесть, что в 
данной ситуации возникают риски нецелевого использования 
финансовых средств, поступающих на обеспечение экологической 
безопасности, которые могут быть направлены на решение других 
задач, например социальных , таких как, строительство школ, 
дорог, и пр.  

Однако процедуры учета общественного мнения в 
распределении средств фондов, до настоящего времени 
недостаточно проработаны, и это служит серьезной преградой для 
организации участия общественности. При этом общественность 
хотела бы участвовать в мероприятиях, которые являются 
важными и влияют на окружающую среду. Так, например, в 
озеленение, благоустройство и развитие лесной отрасли, в охрану 
животного и растительного мира, на пропаганду бережного 
отношения к окружающей среде и рационального 
природопользования ежегодно выкладываются немалые деньги - 
почему бы не предусмотреть некоторые суммы на проведение 
общественного мониторинга целевого использования данных 
вложений? До настоящего времени отсутствует финансирование 
экологических мероприятий социально-экономических программ 
развития территорий, которые являются обязательным 
инструментом работы органов местного самоуправления.  

 Не предусматривается финансирование проведения 
общественной экологической экспертизы проектов строительства. 
Необходимо учесть, что общественность из-за отсутствия опыта и 
знаний не проявляет инициативу участия в управлении фондами 
ОПиРЛО, в связи с этим вовлечение общественности и, в 
частности, сельского населения в экологические мероприятия 
крайне низкое несмотря на то, что международные конвенции и 
государственное законодательство гарантированно предоставляет 
гражданам возможности на это участие. 
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Препятствия при осуществлении взаимодействия 
общественности и НПО с государственными органами в 
целях эффективного и прозрачного управления 
фондами охраны природы и развития лесной отрасли 

 

Основным препятствием при осуществлении взаимодействия 
общественности и НПО с государством в целях эффективного и 
прозрачного управления фондами охраны природы и развития 
лесной отрасли является то, что государственные служащие пока 
не воспринимают население как потребителя государственных 
услуг, и такие категории, как открытость и прозрачность, хоть и 
декларируются, но не рассматриваются в качестве главных 
требований к работе.  

Среди основных барьеров для эффективного участия 
общественности в процессе управления фондами можно выделить 
следующие:  

- отсутствие реальных механизмов участия общественности в 
процессе управления фондами, в том числе распределения средств 
фондов на финансирование природоохранных мероприятий. 
Заинтересованная общественность в настоящий момент так и не 
стала реальной полноправной стороной в процессе принятия 
решений; 

- недостаточное развитие демократических традиций в 
обществе. Часто общественность и органы власти оказываются 
неподготовленными к ведению конструктивного диалога и не 
учитывают необходимости обязательного представительства всех 
заинтересованных сторон; 

- отсутствие навыков взаимодействия с общественностью у 
государственных органов; 

- недостаточный уровень информированности общественности 
о проводимых мероприятиях и незнание о своих возможностях 
участия;  

- необходимость повышения квалификации гражданского 
общества, органов МСУ в области природопользования, через 
обучение, консультации, техническую и финансовую помощь.  
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Особо следует отметить слабое участие СМИ в 
информировании общественности по экологическим вопросам и в 
налаживании конструктивного диалога между гражданским 
обществом, госструктурами и субъектами предпринимательства. 
Следует заметить, что такие категории, как открытость и 
прозрачность, хоть и декларируются, но не рассматриваются в 
качестве главных требований в работе госструктур. 

Вовлечение общественности и, в частности, сельского 
населения в экологические мероприятия крайне низкое. 
Практически отсутствуют примеры каких-либо массовых 
экологических мероприятий в сельских районах республики. 

Часто понимание сложности экологической ситуации на уровне 
местных сообществ искажено или отсутствует из-за отсутствия 
знаний и опыта у органов местного самоуправления (МСУ) о том, 
как можно решать экологические вопросы. Поэтому в социально-
экономических программах развития территорий, которые 
являются обязательным инструментом работы органов МСУ, блок, 
связанный с экологией, как показывает опыт, крайне однообразен и 
в лучшем случае включает в себя мероприятия по озеленению и 
уборке мусора. В планах не предусматриваются мероприятия 
(расходы) с участием общественности. Сама суть участия 
общественности сводится к привлечению людей для строительства 
методом ашара и т.д., но не для принятия решений. Это связано с 
тем, что органы местного самоуправления плохо ориентируются в 
экологических вопросах, нуждаются в обучении и повышении 
квалификации как по законодательству в сфере МСУ, так и в сфере 
природопользования, социального партнерства, финансовой 
устойчивости и т.д. 

Государственные природоохранные органы практически не 
проводят мероприятия по повышению информированности 
населения об экологической ситуации в регионах, среди сельского 
населения и по привлечению общественности в процессы принятия 
решений. Но и неправительственные организации отмечают свой 
небольшой потенциал, неимение опыта работы с конкретными 
нормативными документами, слабое владение методологией 
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общественного мониторинга и аудита, проведения общественной 
экспертизы.  

Государственным органам необходимо учитывать, что участие 
общественности - это не одолжение гражданам, а их право и 
возможность для принятия более качественных решений. Поэтому 
следует содействовать и помогать экологическим общественным 
организациям, чтобы они могли выполнять эту значимую роль в 
вовлечении граждан в процесс реального принятия решений.  

Механизмы взаимодействия гражданского общества с 
государственными природоохранными органами в целях 
эффективного и прозрачного управления фондами 
охраны природы и развития лесной отрасли 

Актуальность создания механизма взаимодействия 
общественности, экоНПО и органов МСУ с государственными 
природоохранными органами в целях эффективного и прозрачного 
управления фондами охраны природы и развития лесной отрасли 
определяется следующими причинами:  

- необходимость ускорения решения экологических проблем в 
в Кыргызской Республике, поскольку состояние окружающей 
среды является важнейшим компонентом качества жизни 
населения и оказывает существенное влияние на условия 
жизнедеятельности и здоровье населения; 

- повышение требований к прозрачности действий власти на 
всех уровнях, включая управление фондов ОПиРЛО; 

- наличие желания у общественности и НПО по решению 
экологических проблем. 

Общественное участие в распределении средств фондов 
охраны природы и развития лесной отрасли, повышающее 
прозрачность бюджетного процесса в части формирования сметы 
доходов и расходов фондов целесообразно реализовать по 
следующим направлениям:  

- государственным инспекторам территориальных управлений 
природоохранных органов необходимо постоянно поддерживать 
связь с общественностью и органами МСУ на контролируемой 
территории, информировать о состоянии окружающей среды, в том 
числе о целях и задачах фондов ОПиРЛО и пр.; 
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- государственные службы должны не только собирать 
информацию, но также сообщать общественности, где можно 
получить эту информацию, и проводить общую работу по 
повышению информированности населения об экологической 
ситуации в регионе, методах получения информации и участию 
общественности в принятии решений:  

- представление информации в форматах, адаптированных для 
понимания большинством населения с возможностью выбора 
языка, удобного для пользователя информации; 

- предоставление информации по наиболее предпочтительным 
для населения каналам; освещение вопросов, вызывающих 
наибольший интерес. Примером может служить практика 
реагирования на жалобы граждан;  

- создание и налаживание партнерских отношений с 
представителями гражданского общества через инициирование 
различных совместных информационных, просветительских, 
обучающих мероприятий и акций; 

- внедрение в ГАООСиЛХ КР регулярной отчетности перед 
общественностью об использовании средств природоохранных 
фондов и деятельности ГАООСиЛХ КР;  

- проведение общественного аудита использования средств 
природоохранных фондов ГАООСиЛХ КР.  

-создание консультативных экологических советов при 
территориальных управлениях природоохранных органов для 
постоянного диалога и равноправного партнерства между 
гражданским обществом, органами МСУ, бизнес-структурами и 
государственными природоохранными органами с целью 
регулярного взаимного информирования, обмена мнениями, 
обсуждения конкретных проблем и проектов, в том числе 
повышения прозрачности в части распределения средств и 
формирования сметы доходов и расходов фондов ОПиРЛО; 
(Положение о консультативном совете при Государственном 
агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики см в Приложении 1).  

 Для этого следует: 
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- ввести в состав правления фонда ОПиРЛО представителей 
нескольких наиболее влиятельных НПО, которые смогут 
представлять интересы по основным направлениям деятельности 
экологических НПО, органов МСУ и бизнес структур 

- внедрить конкурсные принципы отбора экологически-
значимых проектов с привлечением к участию в конкурсе 
общественности и экологических НПО, органов МСУ с целью 
финансирования их из средств фондов ОПиРЛО. Разработать 
механизмы общественного участия в этом процессе (информация о 
конкурсе, критерии отбора заявок, условия реализации); Формат 
заявки на проект см. в Приложении 2. 

- оказание государственной финансовой поддержки акциям 
общественных объединений; совместная разработка и 
осуществление экологических программ; 

- совместно с общественными организациями, формирующими 
общественное мнение по различным аспектам общественной 
жизни на своих территориях, создавать публицистические 
программы, стимулирующие гражданскую активность; 

- необходимо предусмотреть финансирование обучения в 
области природопользования, по повышению экологической 
грамотности как гражданского общества, включая экологические 
НПО, органы МСУ, средства массовой информации, так и 
специалистов, работающих в области управления и охраны 
окружающей среды.  

Инициатива по организации вышеуказанных мероприятий 
должна исходить от общественности и в первую очередь от 
экологических НПО. 

Как оформить проектную заявку. 

Для того, чтобы получить финансовую поддержку от фонда 
ОПиРЛО, необходимо написать обоснованный проект. 

Что такое проект? 

Проект – это последовательность шагов по эффективной 
реализации задуманной идеи в конкретные сроки с привлечением 
оптимальных средств и ресурсов. Предлагаемые в проекте 
действия должны создать условия для качественного изменения 
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деятельности вашей организации в интересах конечных 
пользователей и всего общества. 

Проект всегда направлен на решение проблемы, в которой 
оказались целевые группы, реальные и потенциальные 
пользователи, общественность. 

Проект – это нерутинная, неповторяющаяся, уникальная 
деятельность с определённым сроком, бюджетом, механизмом 
реализации. 

У проекта всегда есть результат. 

Среди отличительных особенностей проекта необходимо 
выделить: 

- наличие проблемы (потребности), для решения которой 
предпринимается проект; 

- четкие сроки начала и окончания работ; 

- специально выделенные для осуществления проекта ресурсы; 

- предсказуемые, определяемые до начала работ количественные 
и качественные результаты. 

Для исполнения проекта должна быть квалифицированная и 
сплочённая команда. 

Проект и заявка на финансирование – это не одно и то же. 
Заявка – лишь способ письменного выражения структуры и 
возможностей проекта, форма описания проекта, 
взаимоприемлемая для заявителя и донорской организации. 
Основная цель подачи заявки на финансирование – привлечение 
средств для практического осуществления проекта, основная цель 
проекта – внедрение инноваций, возможность апробации и 
реализации ваших творческих идей. 

Перед тем как начинать писать проектную заявку, необходимо 
чётко представить себе, какого рода проект вы собираетесь заявить 
к финансированию. 

Цель и задачи проекта 

Поставьте цель и определите задачи вашего проекта.  

ВНИМАНИЕ: цель и задачи – не одно и то же. 
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Цель – достаточно общее утверждение, демонстрирующее тип 
проблемы и заявляющее о необходимости ее решения. 

Словарь определяет цель как «предмет стремления». Смысл 
постановки цели состоит в том, чтобы определить, что является 
предметом вашего стремления (желаемая ситуация в будущем), с 
тем чтобы затем выработать план мероприятий для его 
достижения. Этот процесс носит название целевого планирования. 
Ясность целей позволяет четко определить конечную задачу для 
всей деятельности в рамках проекта, а также провести оценку 
осуществления проекта.  

Задачи – конкретные, поддающиеся измерению шаги по 
достижению цели. Они определяют ваши действия. 

При анализе проектных задач важно учитывать, насколько эти 
задачи адекватны выбранным для их решения методам с 
экономической и организационной точки зрения. Не потребует ли 
ваша работа огромных дополнительных затрат (финансовых, 
временных, интеллектуальных)? Достаточно ли имеющихся 
ресурсов для реализации идеи (квалифицированный персонал, 
время, оборудование)? Не станет ли предлагаемый проект 
непосильным бременем для организации? Существуют ли 
альтернативные варианты решения проблемы? 

Задачи проекта всегда связаны с поставленной проблемой и 
указывают на промежуточные и итоговые результаты проекта. 

Задачи проекта (обычно не более двух-трех в проекте) должны 
быть направлены на достижение определенных результатов (здесь 
уместны глагольные формы: создать ..., объединить ..., изменить ..., 
улучшить ...). За задачами всегда стоят ожидаемые результаты. 
Поэтому при постановке задач важно учитывать и планировать 
количественные и/или качественные изменения ситуации. Своими 
задачами вы должны показать, чего вы добьетесь в своем проекте. 
В больших проектах лучше четко формулировать и даже 
нумеровать задачи, что облегчит их восприятие. 

Ресурсы, используемые в проекте 

а) коллектив 

Опишите здесь, кто будет работать в вашем проекте и какой 
участок работы по проекту ему будет отведен. Представьте 



52 

квалификацию каждого из ключевых исполнителей проекта (Это 
можно вынести в приложение к проекту); 

б) помещение 

Если необходимо, опишите, на какой базе будет 
осуществляться проект географически и кто эту базу предоставит; 

в) оборудование 

Опишите отдельно имеющееся и необходимое для 
осуществления проекта оборудование и как оно будет 
использоваться в проекте. 

Бюджет – это смета предполагаемых целевых расходов, 
необходимых для осуществления проекта. Следует учесть, что 
бюджет в заявке– логическое продолжение проекта, его 
финансовое обоснование. 

Бюджет проекта – один из самых важных документов, который 
позволяет оценить возможности финансирования проекта. Кроме 
того, бюджет дает возможность определить реалистичность 
поставленных в проекте методов и задач. Наконец, бюджет многое 
может рассказать о стиле управления персоналом, принятом в 
организации. 

Приступая к подготовке бюджета проекта, требуется 
определить все возможные траты и расходы, выделить 
первоочередные и самые необходимые. 

Каждый пункт вашего штатного расписания, каждая единица 
оборудования и других затрат, требующих финансирования, 
должны быть указаны в бюджете. Если цены в вашем регионе 
отличаются от средних или вы запрашиваете нестандартное 
оборудование, если вы в ходе проекта выполняете специальные 
виды работ, подтвердите цены на работы и оборудование 
приложением к бюджету калькуляций, прейскурантов и других 
документов. 

Бюджет вашего проекта может занимать всего одну страницу, 
поясняя затраты на ваш проект в самом общем виде. Проект может 
потребовать от вас более подробного бюджета, в том числе и 
текстового пояснения к нему. 
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Проверьте соответствие между описанием проекта, 
пояснениями к бюджету и самим бюджетом.  

Если ваш проект рассчитан на длительный срок, в бюджете при 
планировании заработной платы учтите инфляцию. 

Оплата услуг связи и транспортных расходов должна 
производиться по минимальным расценкам и в минимально 
необходимом объеме, в противном случае донор расценит это как 
искусственное раздувание бюджета. Однако если ваш проект 
направлен на проведение публичных мероприятий, связанных с 
массовой рассылкой информационных материалов и публичными 
мероприятиями, в которых предусматриваются представительские 
расходы и специальный транспорт, то увеличение расходов по 
этим статьям с соответствующим серьезным их обоснованием и 
при условии соответствия миссии донора условиям отдельной 
программы/конкурса, вы можете увеличивать эти статьи бюджета.  

Многие доноры, в основном зарубежные, просят рассчитывать 
бюджет в твердой валюте. В этом случае тоже не считайте всё с 
точностью до разменной монеты. 

Не включайте в бюджет непредвиденные расходы, это 
свидетельствует о плохой подготовке проекта. Вы должны 
просчитать все до мелочей: копирование, канцтовары, расходные 
материалы, транспорт и т.д. 
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Логико-структурный подход к разработке проекта 

 

Аналитическая фаза 

 

Этап 1: АНАЛИЗ 
ПРОБЛЕМ - 
формулировка проблем, 
определение причинно-
следственных связей и 
построение дерева 
проблем. 

Этап 2: АНАЛИЗ 
ЦЕЛЕЙ - выведение целей 
из определенных проблем; 
определение отношений 
«средства достижения – 
конечный результат», 
объединение целей в 
группы и определение 
стратегии проекта. 

Этап 3: АНАЛИЗ 
РЕСУРСОВ – определение 
ресурсов, которые могут 
понадобиться для 
достижения целей. 

 

 

Фаза планирования 

 

Этап 1: ВЫВЕДЕНИЕ ЛОГИКИ 
ДЕЙСТВИЯ – определение составных 
частей проекта, проверка его 
внутренней логики, формулировка 
целей с точки зрения возможностей их 
измерения. 

Этап 2: УКАЗАНИЕ 
ДОПУЩЕНИЙ И ФАКТОРОВ 
РИСКА - выявление условий, могущих 
оказать отрицательное влияние на 
выполнение проекта и не поддающихся 
контролю со стороны менеджмента 
проекта. 

Этап 3: ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ - определение 
способов измерения прогресса, 
достигнутого в выполнении проекта; 
формулировка показателей; 
определение средств измерения. 

Этап 4: СОСТАВЛЕНИЕ 
ГРАФИКА МЕРОПРИЯТИЙ - 
установление последовательности и 
взаимозависимости мероприятий, 
указание их предполагаемой 
продолжительности; расстановка вех и 
распределение обязанностей. 

Этап 5: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
РАСХОДОВ - указание требующихся 
ресурсов, разработка графика 
расходов, подготовка подробного 
бюджета.  
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Успешность вашего проекта в основном зависит от: 

- подготовленности вашей организации к проектной 
деятельности; 

- опыта в написании проектных заявок; 

- инновационной природы или чрезвычайной важности 
вашего проекта. 

Написание проекта 

Учитесь писать проекты сами. 

 

Хороший проект должен быть: 

- ясным;  

- точным; 

- убедительным. 

 

Ясность 

Эксперт или другой специалист, анализирующий Ваш проект, 
должен ясно понимать: 

- проблему вашего проекта; 

- как вы собираетесь эту проблему решать. 

Ясно и кратко сформулируйте проблему, основываясь на 
статистических данных и накопленном вами и другими 
специалистами опыте. 

Простым языком предложите способ решения поставленной 
вами проблемы. 

 

Описание проекта должно быть простым и ясным. Избегайте 
длинных сложноподчиненных предложений, при чтении которых 
теряется смысл написанного. Избегайте повторяющихся 
рассуждений типа «Проблема состоит в том, что в нашей 
организации нет электронной почты. Подключение к электронной 
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почте решит проблему». Лучше покажите, какова связь между тем, 
что вы получите доступ к электронной почте, и деятельностью по 
проекту. 

Не заостряйте внимание на проблемах. Лучше опишите 
возможности, которые появятся в результате выполнения проекта: 

- описание проекта должно легко резюмироваться в краткую 
аннотацию; 

- выделяйте наиболее важные, на ваш взгляд, места в тексте; 

- для длинных описаний используйте таблицы и диаграммы. 

Точность и аккуратность 

Арифметическая точность. Трижды проверьте все цифры 
в вашем проекте. Ошибка в расчётах или простая опечатка 
будет свидетельствовать о том, что вы неаккуратны и при 
расходовании выделенных финансовых средств. 

Языковая точность. Будьте точны в употреблении терминов 
и понятий. 

ЗАПОМНИТЕ: решение проблемы отличается от 
улучшения и модернизации, ведь если вы решили 
проблему, вы с ней покончили, и у вас появляется 
формальное и моральное право начинать новый проект! 

Точность и аккуратность оформления. Неприятно и 
трудно читать «слепой» текст, размазанные и 
непронумерованные страницы, разбирать нечёткую печать или 
связываться по несуществующему или неверно указанному 
телефону.  

 

Убедительность 

- статистика –оружие убеждения. Тщательно подобранная 
(но не подтасованная!), она может сослужить более чем 
хорошую службу в попытке убеждения незнакомого 
человека дать вам денег; 

- цифры – убедительный, но холодный аргумент. Добавьте 
человеческий фактор к вашим аргументам, т.е. письма 



57 

поддержки: от специалистов, от граждан, от власти и т.д, 
только не превращайте проект в акцию по сбору подписей в 
вашу поддержку;  

- если вы считаете, что для убедительности к проекту 
необходимо приложить дополнительные материалы о 
вашей деятельности или подтверждающие необходимость в 
вашем проекте, то не стремитесь сделать их количество 
несчетным. Вряд ли экспертам понадобятся фотографии 
предполагаемых исполнителей проекта. 

Итак, ваш проект должен напоминать красивое дерево, где 
проблема – это почва, из которого оно растет, ствол – цель, 
крупные ветви – задачи, ветви поменьше – мероприятия, а плоды – 
результаты проекта. Подобно тому как ветви имеют свойство 
переплетаться или разветвляться, несколько задач могут решаться 
одним и тем же мероприятием, а одна задача может решаться не 
одним, а несколькими мероприятиями. Бюджет же в данном случае 
– удобрение, которым надо ускорить созревание плодов. 

 

ТАКИМ ОБРАЗОМ 

o вы вычленяете главную проблему 

o определяете цели 

o анализируете ресурсы 

o останавливаетесь на достижимых 
целях 

o ставите задачи 

o определяете показатели 
мониторинга проекта 

o составляете график реализации 
проекта 

o распределяете бюджет 
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Заявка 

Фонды ОПиРЛО, не требует обращения к ним сразу с готовым 
проектом, поэтому вы пишете заявку, в которой кратко излагаете 
свой проект. 

В заявке (формат см. в Приложении 2) вы кратко излагаете суть 
своего проекта, где указываете, почему вы решили обратиться 
именно к этому спонсору, доказываете способность вашей 
организации выполнить предлагаемый проект и называете 
запрашиваемую для проекта сумму с разбивкой ее по основным 
статьям. Предварительно изучите приоритеты финансовой 
поддержки фондов ОПиРЛО. Ваше письмо должно чётко 
соответствовать им, а заявляемый проект должен связывать 
установленные приоритеты с вашими. 

При подготовке заявки необходимо учитывать экологичность 
представленной проблемы, наличие партнеров и участия 
общественности, результативность планируемой деятельности, 
а также соответствие проекта содержанию заявки. Покажите, 
что вы будете работать не на нужды вашей организации, а на 
нужды вашего сообщества, развитие той или иной сферы жизни 
вашего города, села. Изложите проблему, используя 
количественные и качественные показатели. Именно здесь будет 
видна необходимость вашего проекта. 

Здесь необходимо показать, как и почему возникла проблема 
(или потребность), почему именно ваша организация сможет ее 
решить. В постановке проблемы (определении потребности) нужно 
опираться на конкретные данные, цифры, факты. Постановка 
проблемы должна сочетать сбалансированные интересы 
заинтересованных сторон и организации, реализующей проект.  

Заявка должна быть подписана руководителем вашей 
организации, а не тем лицом, кто писал проект, однако в качестве 
контактного лица следует указывать именно его. Не забудьте 
указать все возможные каналы связи (почтовый адрес, телефон, 
факс, электронную почту и другие координаты). 

Будьте точны в формулировках и предельно честны. Укажите 
срок реализации проекта, контактное лицо и его координаты.  
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Заявку на проект отправьте в местное территориальное 
управление охраны окружающей среды. Обязательно 
зарегистрируйте в общем отделе или приемной. Если вы посылаете 
его по почте, делайте это с уведомлением. Опять же, как показал 
опыт, лучше всего дня через два проконтролировать процесс. 
Поинтересуйтесь в общем отделе, кому на исполнение отдана заявка. 
Можете связаться с этим человеком по телефону. Часто (но не 
всегда) такой путь ускоряет процесс, а в случае, если письмо попало не 
по адресу, вам скажут, кому его передали. 

Сроки подачи заявки 

Если вы направите свою заявку ранее крайнего срока, то у вас 
появится возможность внести исправления в замеченные фондом 
недостатки. 

Проектный период 

Обычно проекты длительностью более года не 
рассматриваются. Как правило, поддерживаются проекты, 
представляющие собой «точки роста», т.е. такие, в которых 
предусмотренные мероприятия имеют продолжение и развитие. 

Отправляйте требуемое количество экземпляров. 

Соблюдайте крайний срок подачи заявки. 

Вся ваша работа – насмарку, если вы не соблюли этот срок. 

Если вы выиграли, примите поздравления с победой! Вы ее 
заслужили! 

Но если вы думаете, что всё кончилось, то вы глубоко 
ошибаетесь! Все еще только начинается. Вы подпишете контракт с 
природоохранным фондом и обязаны будете следовать тому, что 
написано в нем и в вашем проекте. 

Если Вы не выиграли, не унывайте! Старайтесь, учитесь и 
ждите – и на вашей улице будет праздник! 
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Приложение 1  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом Государственного агентства 

по охране окружающей среды 

и лесному хозяйству при Правительстве КР 

№ 9 от 01.02 2006г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о консультативном совете при Государственном агентстве 

охраны окружающей среды и лесному хозяйству 

при Правительстве Кыргызской Республики 

 

ПРЕАМБУЛА 

Государственное агентство охраны окружающей среды 
и лесному хозяйству (далее Государственное агентство) и 
экологические общественные организации Кыргызской 
Республики (далее НПО): 

во исполнение распоряжения Президента КР от 14.06.2005г. 
РП№218 об общественном участии, 

признавая, что решение экологических проблем требует 
совместных усилий Государственного агентства и НПО 
республики, 

учитывая права и ответственность субъектов деятельности, 
действующих на территории КР в отношении содействия 
процессу достижения устойчивого развития республики в 
рамках правового поля, 
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имея целью обеспечение взаимодействия между 
Государственным агентством и общественностью по принятию 
экологически значимых решений, 

решили создать Консультативный совет при 
Государственном агентстве охраны окружающей среды и 
лесному хозяйству КР (далее Консультативный совет). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет принципы организации и 
деятельности консультативного совета. 

Консультативный совет состоит из представителей 
Государственного агентства и НПО, является совещательным 
органом при директоре Государственного агентства. 

Состав консультативного совета закрепляется приказом 
директора Государственного агентства. 

Основной целью деятельности консультативного совета 
является развитие сотрудничества между Государственным 
агентством и НПО по вопросам охраны природы и устойчивому 
развитию. 

Вопросы, подлежащие обсуждению на заседаниях 
консультативного совета, определяются его председателем и 
членами совета. 

Решения консультативного совета носят рекомендательный 
характер. 

Сотрудничество осуществляется посредством вовлечения 
гражданского общества в процесс принятия решений, 
инициированием диалогов между всеми заинтересованными 
сторонами и поддержкой практических действий по вопросам 
охраны природы и устойчивого развития. 
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2. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Высшим органом управления консультативного совета 
является заседание его членов 

Консультативный совет возглавляет директор 
Государственного агентства. 

Co-председателем является представитель НПО, выбираемый 
членами Консультативного совета. 

Консультативный совет состоит из 15 членов, из них 8 членов - 
представители НПО и 7 представители Государственного 
агентства. 

Заседания консультативного совета проводятся не реже 1 раза в 
месяц (последняя среда месяца). 

Консультативный совет правомочен принимать решения при 
наличии не менее двух третей его состава. 

Решения принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов, если не будет оговорен другой порядок для 
конкретного вопроса. 

В период между заседаниями консультативного совета 
текущую организационную деятельность осуществляет 
секретариат. 

Секретариат избирается на заседании консультативного совета 
из его состава. 

Секретариат состоит из 3 членов консультативного совета, 
включая и ответственного секретаря, назначаемого директором 
Государственного агентства. 

Консультативный совет имеет право приглашать на свои 
заседания (без права решающего голоса) специалистов 
Государственного агентства, НПО, других организаций и 
учреждений для обсуждения отдельных вопросов. 

Консультативный совет имеет право вводить в свой состав 
новых членов, вносить изменения и дополнения в настоящее 
Положение. 
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Члены консультативного совета из представителей НПО 
выбираются на национальных форумах НПО. 

Члены консультативного совета из представителей 
Государственного агентства назначаются директором 
Государственного агентства. 

Вся документация заседаний консультативного совета 
находятся в ведении секретариата, который несет персональную 
ответственность за ведение и сохранность материалов. 

Члены секретариата выбираются сроком на два года. 

Секретариат осуществляет оперативное руководство, 
организацию деятельности консультативного совета и подотчетен 
консультативному совету и председателю консультативного 
совета. 

Решение о прекращении деятельности консультативного совета 
принимается на его заседании. 



64 

     Приложение 2 

 

Заявка на проект 

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

ВНИМАНИЕ!  

Необходимо заполнять все пункты заявки. 

Нарушение данных положений может стать причиной 
отклонения вашей заявки. 

 

  

Название проекта  

Продолжительность проекта 

 

 

 

Общий бюджет проекта, сом 

 

 

Сумма запрашиваемая, сом 

 

 

Регион реализации проекта 

 

 

1. Краткое резюме организации - заявителя  

Пожалуйста, предоставьте следующую информацию: 

1.1. Название организации  
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1.2. Описание основной деятельности организации - кратко 

1.3. Партнеры организации (как действующие, так и те, с кем 
планируется реализация проекта ) - перечислите. Как долго 
длится ваше сотрудничество с ними, и как они будут вовлечены в 
проект? 

 

2. Резюме проекта (деятельности)  

Пожалуйста, опишите следующее:  

2.1. Цель проекта  

2.2. Описание проблемы  

2.3. Задачи проекта  

2.4. Механизм реализации проекта  

2.5. Ожидаемые результаты  

2.6. Конечные бенефициары по проекту  

2.. Мониторинг и оценка проекта. 

 Календарный план 

 

№ Название 
мероприятий 

Месяц, 
год 

Индикаторы 

1     

2    

3    

4    

5    

6    
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3. Как проект достигнет устойчивости и каков эффект от 
реализации проекта? 

 

4. Бюджет проекта 

4.1. После заполнения бюджетной таблицы 
необходимо вкратце дать комментарии по каждой статье 
расходов. 

4.2. Вами должно быть предъявлено гарантийное письмо 
вашего партнера о предоставлении финансового или другого 
вкалада. Объем вклада должен быть указан. 

 

5. Дополнительные материалы и приложения (фото до и 
после, договора о сотрудничестве и так далее). 
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Приложение 2а 
Сведения об организации: 

 

Название организации (согласно 
свидетельству о регистрации) 

 

Количество постоянных сотрудников  

Юридический адрес (с указанием 
индекса) 

 

Фактический адрес (с указанием 
индекса) 

 

Телефон (с указанием кода)  

Факс (с указанием кода)  

Электронный адрес  

ИНН организации  

Банковские реквизиты организации  

ОКПО  

Наименование банка  

БИК  

  

Расчетный счет №  
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Место расположения банка  

Ф.И.О. руководителя организации  

Должность (согласно устава)  

Ф.И.О. руководителя проекта  

 

 

Заявитель 

Я со всей ответственностью заявляю, что все данные, 
указанные мною в настоящей заявке и прилагаемых документах, 
являются точными и полными. Знаю, что сообщение ложной 
информации послужит причиной отказа в рассмотрении заявки 
и/или аннулирования гранта. С правилами участия в конкурсе 
ознакомлен и согласен с ними. 

Ф.И.О. 

 

Подпись 

 

М.П. 
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Приложение 2б 
 

 

Партнер проекта  

 

Подтверждение  
 

 
ПРОЕКТ_____________________________________________ 

  

ПЕРИОД____________________________________________ 

 

 

 

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что согласен 
участвовать в проекте (название проекта) с Заявителем (название 
организации Заявителя) в вышеназванной заявке на осуществление 
проекта.  

 

Я детально ознакомился с проектом и ответственно заявляю, 
что могу и желаю работать в период(ы) времени, 
предусмотренный(е) проектом, для участия в котором моя 
кандидатура внесена в предложение Заявителя.  

 

 

Ф.И.О  

Подпись  

Дата  
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Приложение 3 

 

Как составить запрос на получение экологической 
информации 

• Определите, какие организации владеют нужной вам 
информацией, не является ли она государственной или 
коммерческой тайной. Ясно и последовательно сформулируйте 
вопросы. 

• Избегайте пустых деклараций и обширных высказываний. 
Их, как правило, не читают. Лучшее впечатление производит 
грамотно и убедительно составленные, отпечатанные на хорошей 
бумаге, с выделением ключевых фраз и слов письма. 

• Вы можете не обосновывать свой запрос - законодательство 
о праве граждан на информацию, как сказано выше, это позволяет. 
А можете, если считаете нужным, кратко обосновать, зачем вам 
нужна информация. 

• Не нужно рассчитывать, что чиновники и должностные лица 
хорошо знают законодательство о праве граждан на информацию. 
Это одно из наиболее редко применяемых направлений 
законодательства, которое не имеет пока широкого практического 
применения. 

В запросе сошлитесь на статьи законов, которые обеспечивают 
ваше право получить информацию и обязанность организации ее 
предоставить (в первую очередь - Конституцию КР, Закон «Об 
информатизации», «Об охране окружающей среды»). Если вы 
сочтете необходимым, то можете указать в запросе и меру 
ответственности за не предоставление информации, 
предусмотренную Уголовным кодексом и Кодексом об 
административной ответственности. 

Чиновник, читая в тексте запроса цитаты из законодательства, 
получит возможность понять обоснованность требований в 
получении информации. В некоторых случаях положительный 
эффект может быть достигнут сразу. 

• Запрос можно дополнить положениями из других законов, 
имеющих отношение к конкретной проблеме. 
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• В случае необоснованного отказа или отписки, которая 
практически не содержит нужной вам информации, можете 
обратиться к вышестоящему начальству. В том случае, если и это 
не помогает, обращайтесь в суд, заручившись поддержкой 
хорошего юриста. 

Для того, чтобы иметь доказательную базу, добавьте в запросе 
следующее: «В случае отказа в предоставлении информации прошу 
дать письменный аргументированный ответ, который будет 
необходим мне при обжаловании ваших действий в судебном 
порядке». 

 Во многих организациях нужную информацию вам могут 
дать по устному запросу. Если же она требует времени на 
подготовку, придется сделать письменный запрос. Это же следует 
сделать и в случае конфликтной ситуации. 

Запрос нужно отправлять в организации, которые владеют 
нужной вам информацией, и обращаться только к лицу, 
полномочному ее выдать (руководителю организации). Но не беда, 
если вы все же обратились не по адресу: вас обязаны об этом 
известить в кратчайшие сроки и указать, куда следует обратиться. 

• Помните, что в каждом конкретном случае вы сами решаете, 
что именно нужно добавить к письму для достижения 
положительного результата. 

Вот образец письменного запроса. Вы можете взять его за 
основу. 
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Образец запроса 

 

Адрес организации, 
должность, фамилия, имя, 
отчество лица, к которому 
обращаетесь 

Запрос 

О предоставлении информации 

в порядке статьи Закона «…» 

Прошу (просим) предоставить следующую информацию 

1. _______________________________ 

2. ______________________________ 

В соответствии с законодательством, запрашиваемая 
информация не может являться секретной и доступ к ней не может 
быть ограничен. Если какая-либо часть из запрашиваемой 
информации, по Вашему мнению, является секретной или доступ к 
ней ограничен, прошу (просим) дополнительно сообщить, кто 
именно, когда и на основании какого нормативного акта принял 
решение об ограничении доступа к этой информации. 

Прошу (просим) ответ направить по адресу:
 ______________________________ 

 _______________________________ 

в установленный законодательством срок. 

Приложения (если они есть )  

С уважением, … 

Подпись (подписи) 

Ф.И.О, организация (если есть), адрес, дата.  

• Обязательно зарегистрируйте запрос в общем отделе или 
приемной. Если вы посылаете его по почте, делайте это с уведомлением. 
Опять же, как показал опыт, лучше всего дня через два 
проконтролировать процесс. Поинтересуйтесь в общем отделе, кому на 



73 

исполнение отдан запрос. Можете связаться с этим человеком по 
телефону. Часто (но не всегда) такой путь ускоряет процесс, а в случае, 
если письмо попало не по адресу, вам скажут, кому его передали. 

Если вы посылаете запрос «веером» (по различным инстанциям), 
постарайтесь решить сами, в каких случаях в «шапке» следует указать, 
кому еще адресован запрос. Для некоторых инстанций это будет 
дополнительным стимулом для составления компетентного ответа, для 
других - раздражающим фактором. 
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Өзүңдү экологиялык жактан туура алып жүрүү 
пайдалуу болушу керек 

 
 

Киришүү 

 
 

 Экологиялык маселелерди чечүү зор каражаттарды талап 
кылат. Бүгүнкү күндөгү каржылоо көлөмү экологиялык кырдаалдын 
татаалдыгына жана тереңдигине туура келе бербейт.  
 Энергетикалык жана жаратылыш ресурстарынын баасы түшүп 
кеткендиги да жаратылышты коргоо ишмердигине узак мөөнөттүү 
капитал жумшоого олуттуу тоскоол болууда. Өнөр жай өнүгүшүнүн 
ылдамдыгы, калктын санынын өсүшү, урбандаштыруу экологиялык 
тең салмактуулуктун бузулушуна алып келет, анын жыйынтыгында 
жаратылыш ресурстарынын жардыланыш коркунучу туулат да, бул 
процесс улам сайын опурталдуу боло берет. Улуттук жаратылышты 
коргоо саясатынын так эместиги көп учурда потенциалдуу 
капиталдык салымдарга жана чыгым жумшоого бөгөт коёт. 
Жергиликтүү бийлик өкмөт тарабынан каржы бөлүнүшүнө көп 
учурларда таасир тийгизе албайт, ошондой эле пайдалануучулардан 
суу менен камсыз кылуу, каналдаштыруу, турмуш-тиричилик 
калдыктарын чыгарып кетүү сыяктуу тейлөөлөр үчүн толук түрдө 
акы төлөөнү уюштура албайт. Кыйла чоң булганууларга себеп болуп 
жаткан көп объектилер ишканалар деңгээлиндеги жаратылыш коргоо 
ишмердигине капиталдык салым жумшоого күчү жетпейт. 
Ошондуктан жаратылышты коргоого багытталган колдо бар каржы 
ресурстарын пайдалануунун арттыруу, коомдук катышуу сыяктуу 
жаңы механизмдерди издөө абдан зарыл. 
 Бул жерде айлана чөйрөнү булгоого жөн гана тыюу салып 
коюуга болот деген демейки көз караш жарабайт, анткени 
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жаратылышты пайдаланууга байланышкан ишмердиктин баары тең 
сөзсүз түрдө булгоого алып келет. 
 Жаратылышты коргоо боюнча иш-чараларды каржылоону, 
жаратылыш ресурстарын кайталап өндүрүүнү, жаратылыш 
чөйрөсүндөгү жоготууларды калыбына келтирүүнү, авариялардын, 
катастрофалардын экологиялык кесепеттерин жоюуну жана алар 
келтирген зыяндардын ордун жабууну камсыз кылуу максатында 
1992-жылы Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоонун 
жергиликтүү жана республикалык фонддору түзүлгөн.  
 Бирок бүгүнкү күнгө чейин фонддун каражаттарын 
бөлүштүрүүдөгү коомдук пикирди эсепке алуу жол-жобосу толук 
иштелип чыга элек. Дал мына ушул жагдай коомчулуктун айлана-
чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларга катышуусуна олуттуу 
тоскоолдук түзүүдө.  
 Мунун башкы себептери болуп жаратылышты коргоо 
мыйзамдарынын начардыгы, чечим кабыл алуу процессине 
коомчулуктун катышуусу боюнча иштелип чыккан жол-жоболордун 
жетишсиздиги жана коомдогу демократиялык каада-салттардын 
жоктугу эсептелет. Ырас, Кыргыз Республикасынын жарандары 
чечим кабыл алуу учурунда мамлекеттик органдарга өздөрүнүн сын 
пикирлерин жана сунуштарын айтууга укуктуу. Бирок азыркы 
мыйзамдарга ылайык кызмат адамдары аларды эске алууга жана 
эмне үчүн кабыл албагандыгын негиздөөгө милдеттүү эмес. 
Адамдын дене-бой жана руханий күч-кубатын мүмкүн болушунча 
толук ишке ашырууга шарт түзүүчү табигый жакшы шартта жашоо 
жана эмгектенүү укугун эч ким жоё албайт. Бул укук табигый 
укуктар тобуна кирет да, улуттук жана эл аралык деңгээлде укуктук 
коргоого алынышы керек. Айлана-чөйрөнү натыйжалуу коргоо – бул 
баарынан мурун мунасанын негизинде теңдештикке жетишип, 
бардык көз караштарды жана бардык кызыкчылыктарды эсепке алуу, 
башкача айтканда ишке ашырууда жаратылышка зыяндарды эң аз 
алып келген же такыр эле алып келбеген, экономиканын да 
өнүгүшүнө мүмкүндүк бергидей чечимдерди кабыл алуу.  
 Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен, бул китепте 
экологиялык маалыматы бар жана экологиялык маанилүү 
чечимдерди кабыл алуучу коомчулук менен мамлекеттик органдар 
ортосундагы кызматташтыктын, ошондой эле жаратылышты коргоо 
фонддорун башкаруудагы коомчулуктун катышуусун уюштуруу 
жол-жоболору сунушталат. 
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Терминдер жана аныктамалар 

 
Бул китепте төмөндөгүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат. 
Айлана-чөйрөгө зыян келтирүү – адамдын ишмердигине 
байланыштуу боло турган булгануунун, жаратылыш ресурстарынын 
жардылануусунун, адамдын жашоосуна жана ден соолугуна, 
өсүмдүктөргө жана жаныбарлар дүйнөсүнө, материалдык 
баалуулуктарга чыныгы коркунуч түзө турган жаратылыштын 
экологиялык тутумдарынын бузулуусунун, талкалануусунун 
натыйжасында айлана-чөйрөнүн абалындагы терс өзгөрүүлөр. 
Мамлекеттик органдар – Кыргыз Республикасынын 
Конституциясына, Кыргыз Республикасынын конституциялык жана 
башка мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 
жарлыктарына ылайык туруктуу негизде түзүлгөн, мамлекеттик 
бийликтин мыйзам чыгаруучу, аткаруучу же сот бутактарынын иш-
милдеттерин аткарууга укуктуу, ошондой эле милдеттүү аткарыла 
турган чечимдерди кабыл алуучу, аларды ишке ашыруучу жана 
толугу менен республикалык бюджеттен каржылануучу уюмдар. 
Буларга борбордук мамлекеттик органдын иш-милдеттерин же иш-
милдеттеринин бөлүгүн жүзөгө ашыруучу бардык аймактык 
бөлүмдөр же түзүмдүк бирдиктер да кирет. 
Таламдаш топтор – конкреттүү социалдык топтордун 
кызыкчылыктарын камсыздоо жана коргоо максатында мамлекеттик 
бийлик органдарына, мамлекеттик саясатка таасир этүү үчүн 
туруктуу же убактылуу негизде түзүлүүчү адамдардын бирикмелери. 
Сот акыйкаттыгына жетишүү – коомчулуктун мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын коргоо, башкача айтканда мыйзамдар, каада-
салттар же тажрыйба негизинде берилген конкрет коомдо таанылган 
кызыкчылыктарды коргоо, жалпы эле мыйзамдын сакталышын 
камсыздоо. Конвенцияга ылайык, сот акыйкаттыгына жетишүү 
конвенция бузулган учурларда коомчулук даттанууларды кароо 
өтүнүчү менен сотко же башка көз каранды эмес органга кайрылууга 
укуктуу экендигин билдирет. 
Мыйзам – КР Жогорку Кеңеши бекиткен жол-жоболор же 
референдум жолу менен кабыл алынуучу жана мамлекеттик жана 
коомдук турмуштун маанилүү маселелерин жөнгө салып туруучу 
ченемдик укуктук акт.  
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Кызыкдар коомчулук – айлана-чөйрө маселелери боюнча 
чечимдерди кабыл алуу процесси таасир эте турган же таасир этиши 
мүмкүн болгон, же бул процесске кызыкдар болгон коомчулук. Бул 
аныктаманын максаттары үчүн айлана-чөйрөнү коргоого жардам 
кылуучу жана улуттук мыйзамдар койгон талаптардын баарына жооп 
берүүчү бейөкмөт уюмдар кызыкдар уюмдар болуп эсептелишет. 
Калктуу конуштардын жалпы пайдаланылуучу жерлери – жол 
каттамдары катары же калктын маданий-тиричилик муктаждыктарын 
канааттандыруу үчүн колдонулуучу жерлер (жолдор, көчөлөр, 
аянттар, тротуарлар, жол боюндагы жерлер, бак-шактар, газондор, 
автомобиль жолдорун жээктеп кете турган арыктар же башка сугат 
тармактары, өткөөлдөр, токойлор, саябандар, сейилбактар, көлмөлөр 
ж.б.)  
Коммерциялык сыр – чарба жүргүзүүчү субъекттин өндүрүшү, 
технологиясы, башкаруусу, каржысы жана башка ишмердиги менен 
байланышкан, ачыкка чыгарырышы анын ишмердигине зыян алып 
келүүчү, мамлекеттик сыр болуп эсептелбеген маалыматтар.  
Купуя (конфиденциалдык) маалымат – мамлекеттик органдардын 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык 
сыры камтылган, ошондой эле мамлекеттик органдар менен 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын алдындагы башка 
адамдардын мыйзам тарабынан корголуучу сыры камтылган 
маалыматтар.  
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – калктын 
кызыкчылыктарынан жана административдик-аймактык 
бирликтердин өзгөчөлүгүнө жараша, мыйзамдардын, материалдык 
жана каржылык базанын негизинде өздөрү же шайлаган органдары 
аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн 
жарандардын уюшуусу.  
Жергиликтүү коомдоштук – өздөрүнүн өкүлдүк, аткаруу-тескөө 
жана башка органдары аркылуу жергиликтүү маанидеги маселелерди 
өз жоопкерчилиги менен чечүү үчүн жалпы кызыкчылыктары 
боюнча бириккен айылдык, кыштактык, шаардык кеңештердин 
аймагында туруктуу жашоочу калк.  
Муниципалдык менчик – жергиликтүү коомдоштуктардын 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы, 
пайдалануусундагы, тескөөсүндөгү менчиги.  
Ченемдик укуктук акт – укук чыгаруучу орган тарабынан анын 
компетенциясынын чегинде кабыл алынган жана укуктук 
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нормаларды, башкача айтканда көп ирет колдонууга эсептелген 
туруктуу же убактылуу мүнөздөгү, жалпыга бирдей милдеттүү 
көрсөтмөлөрдү бекитүүгө, өзгөртүүгө жана жокко чыгарууга 
багытталган, тийиштүү формадагы жазуу жүзүндөгү расмий 
документ.  
Мониторинг – мурдатан даярдалган программага ылайык белгилүү 
максаттар менен курчап турган жаратылыш чөйрөсүнүн бир же 
андан көп элементтерин мейкиндикте жана мезгилде кайталап 
байкоо тутуму.  
Айлана чөйрөнү мониторингдөө – айлана чөйрөнүн 
параметрлерине байкоо жүргүзүү, анын абалын баалоо жана боло 
турган өзгөрүүлөрдү болжолдоо. 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары – жергиликтүү 
маанидеги иштерди чечүү үчүн жергиликтүү коомдоштук тарабынан 
түзүлгөн өкүлдүк, аткаруучу-тескөөчү жана башка органдар, 
ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын иш-
милдеттерин же иш-милдеттеринин бөлүгүн жүзөгө ашыруучу 
аймактык бөлүмдөр же түзүмдүк бирдиктер. 
Коомдук угуулар – өз жашоосунун шарттарына тиешелүү 
ишмердиктин баарын жүзөгө ашыруу боюнча чечимдерди кабыл 
алууда калктын катышуусуна кепил болуучу АЧТБ жол-жобосунун 
милдеттүү курамдык бөлүгүнүн жалпы аталышы. 
Айлана чөйрөгө таасирди баалоо (АЧТБ) – бул социалдык-
экономикалык чечимдерди даярдоодо жана кабыл алууда КР 
мыйзамдарынын экологиялык талаптарын эсепке алуу тартиби. 
Болжонгон чарбалык ишмердиктин айлана чөйрөгө алып келүүчү 
өзгөртүүлөрүнүн таасирин долбоордук чечимдерде аныктоо, талдоо, 
баалоо. 
Чечим – укук жөндөмү бар субъект белгиленген тартипте кабыл алган, 
ага жакшылап жетишүү үчүн максаттары жана жолдору, каражаттардын 
түрлөрү (материалдык, техникалык, каржылык, уюштуруучулук ж.б.) 
көрсөтүлгөн, аткаруу үчүн милдеттүү иш-аракеттин программасы. 
Тобокелдик – белгиленген багыттагы жагдайдын өнүгүшүндөгү 
кандайдыр-бир иш-аракеттердин натыйжасында мүнөзү жана мазмуну 
боюнча ар кандай жоготуулардын же зыяндардын ыктымал мүмкүндүгү. 
Коомчулуктун катышуусу – экология саясаты чөйрөсүндөгү чечим 
кабыл алууга адамдар таасир эте ала турган процесс. Коомчулуктун 
катышуусу адамдардын өздөрүнүн жашоосуна тиешеси бар чечимдерди 
кабыл алууга катышуу укугуна байланышкан. Коомчулуктун катышуу 
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негиздерине маалыматка жетишүү, чечим кабыл алууга жетишүү, сот 
акыйкаттыгына жетишүү кирет.  
Экологиялык маалымат – аба жана атмосфера, суу, кыртыш, жер, 
ландшафт жана жаратылыш объекттери, биологиялык ар түрдүүлүк 
жана генетикалык өзгөрүүгө дуушар болгон анын компоненттери, 
ушул элементтердин ортосундагы карым-катыш, энергия, чуу, жарык 
чыгаруу сыяктуу айлана чөйрөнүн элементтеринин абалы жөнүндөгү 
жазуу түрүндөгү, аудиовизуалдык, электрондук же башка 
материалдык түрдөгү бардык маалыматтар. 
Экологиялык экспертиза – жүзөгө ашырылышы айлана чөйрөнүн 
жана жаратылыш ресурстарынын абалына түз же кыйыр таасир 
этүүчү болжонгон чечимдердин экологиялык кооптуулук жана 
коркунуч деңгээлин аныктоо 
Юридикалык жак – бул сотто жоопкер же доогер катары катыша ала 
турган, өз аты менен келишимдерди түзүүгө укуктуу, административдик, 
мыйзам же сот тартибинде түзүлгөн ишмердик субъекти.  

 

Орхус конвенциясы 

  
Өздөрүнүн жашоо чөйрөсүн экологиялык жакшыртуу укугун 

коргоо үчүн коомчулук кошулса боло турган кыймыл багыттары 
Орхус конвенциясында көрсөтүлгөн.  

Бириккен Улуттар Уюмунун Европалык экономикалык 
комиссиясынын колдоосу менен Даниянын Орхус шаарында кабыл 
алынган, конвенция расмий түрдө “Айлана-чөйрөнү коргоо 
маселелери боюнча сот акыйкаттыгынын жана коомчулуктун 
чечимдерди кабыл алууга катышуу, маалымат алуу мүмкүндүгү 
жөнүндөгү” документ катары белгилүү. Аталышынан эле көрүнүп 
тургандай, конвенция негизги принциптер деп аталган үч негизги 
теманы чагылдырып турат. 
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 Орхус конвенциясы 
маалыматка жетүү  катышуучулардын экологиялык 

чечимдерди кабыл алууга жетүүсү   сот акыйкаттыгына жетүү 
 

 
 
 
1998-жылы июнь айында Европа өлкөлөрүнүн министрлери 

коомчулукка келечекте чечимдерди кабыл алууда бийликтин бардык 
бутактары катышуу мүмкүндүгүн берген, демократиянын жаңы 
инструменти болуп калган Орхус конвенциясына кол коюшкан. 

Орхус конвенциясы адамдын бузулбаган жана жагымдуу 
айлана-чөйрөдө жашоого болгон түпкүлүктүү укугун бекемдеген 
айлана-чөйрө жаатындагы келишимдердин жаңы түрү болуп 
эсептелет. Ал айлана-чөйрөнү бузбай сактоо боюнча келечек 
муундардын алдындагы милдеттенмелер бар экендигин мойнуна 
алат. Анда бардык кызыкдар жактарды айлана-чөйрө маселелерин 
чечүүгө тартуу жолу менен гана туруктуу өнүгүштү камсыздоо 
мүмкүндүгү баса белгиленет.  

2001-жылы Орхус конвенциясына Кыргызстан да кошулган. 
Бул конвенцияга кошулуу демократиялашуу багытындагы маанилүү 
кадамдардан болуп саналат. Биздин өлкө коомчулукка экологиялык 
маалымат берүүнү, экологиялык маанилүү маселелерде 
коомчулуктун пикирин эсепке алууну жана сотто бул укуктарды 
коргоо мүмкүндүгүн камсыздоо сыяктуу бир топ милдеттерди өзүнө 
алат. Орхус конвенциясы коомчулук үчүн олуттуу таяныч болуп 
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саналат. Конвенциянын беренелери кошумча ченемдик-укуктук 
актыларга шилтемесиз пайдаланылышы мүмкүн, анткени конвенция 
биздин улуттук мыйзамдардын курамдык бөлүгү болуп эсептелет. 

Бузулбаган айлана-чөйрөгө болгон укукту таануу жана бул 
укукту коргоо максатында Орхус конвенциясы жарандардын айлана-
чөйрө жаатындагы төмөндөгү укуктарын бекемдейт. 
Билүү укугу 

Жүзөгө ашыруу түрлөрү: 
– Жалпыга жеткиликтүү маалымат алуу 
– Атайын маалыматты алуу 
– Маалыматты сурап алуу 
– Талдоо жана экспертиза жүргүзүү 

Катышуу укугу 
Жүзөгө ашыруу түрлөрү: 

– Пикирди ачык айтуу 
– Маалыматты таратуу 
– Пикирдин эске алынгандыгын көзөмөлдөө 
– Талкууга коюлуучу маселени аныктоо 
– Чечимди иштеп чыгууга катышуу (экспертизада, 

консультациялык кеңеште ж.б.) 
– Чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө 
– Референдум өткөрүү 

Сотто жана соттон тыш коргоо укугу 
Жүзөгө ашыруу түрлөрү: 

– Уюмдардын маалымат берүүдөн баш тартуусуна 
даттануу 

– Бийликтин иш-аракеттерине же чара көрбөгөндүгүнө 
даттануу 

– Прокуратурага даттануу 
– Адам укуктары боюнча өкүлгө даттануу 
– Биринчи инстанциядагы сотко доо менен кайрылуу 
– Кассациялык даттанууларды берүү 
– Соттук көзөмөл 

 
Орхус конвенциясы: “Ар бир адам ден соолугуна жана 

жыргалчылыгына туура келүүчү айлана-чөйрөдө жашоого укуктуу, 
ошондой эле айлана-чөйрөнү жеке да, башкалар менен биргелешип 
да азыркы жана келечек муундар үчүн коргоого жана жакшыртууга 
милдеттүү. Бул укукту коргоо мүмкүндүгүнө жетишүү жана бул 
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милдеттерди аткаруу үчүн жарандар экологиялык маалыматты 
билиши, айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы чечимдерди кабыл алуу 
процессине катышуу укугуна, ошондой эле сот акыйкаттыгына 
жетишүү мүмкүндүгүнө ээ болушу керек”. 

Өткөөл экономикалуу өлкөлөрдө саясый лидерлер жана 
БӨУлар аны бүтүндөй жарандык коомдо жана айлана-чөйрөнү 
коргоо маселелеринде демократиялык принциптердин өнүгүшү үчүн 
башкы негиз катары карашат. 

 

Орхус конвенциясынын үч принциби 

 

1. Маалыматка жетишүү 
 

 Орхус конвенциясында каралган негизги милдеттенмелердин 
бири – экологиялык маалыматка эркин жетишүүнү камсыздоо, 
тийиштүү түрдө аны жыйнагандык жана тараткандык үчүн 
жоопкерчилик. Конвенцияга катышкан тараптарга ар бир жаран же 
коомчулуктун өкүлү тиешелүү мамлекеттик органдан экологиялык 
маалыматты сурашын жана аны толук көлөмдө, тийиштүү мөөнөттө 
алышын камсыздаган натыйжалуу тутумду түзүү милдети тагылат.  
 Экологиялык маалымат ЖМК, байланыш иш чаралары, 
Интернет, басылмалар аркылуу, мамлекеттик бийлик органдарына 
коомчулуктун кайрылышы аркылуу таратылат. Калктын 
маалыматтуулугунун натыйжалуу жолу – окутуучу тренингдерди 
өткөрүү. 
 Экологиялык маалыматтын булактары – бийликтин мыйзам 
чыгаруу, аткаруу органдары, тиешелүү министрликтер менен 
ведомстволордун кызматтары, илимий-изилдөө, коммерциялык, эл 
аралык, коомдук экологиялык уюмдар. 

Кыргызстандагы айлана-чөйрөнү коргоо жаатында жарандык 
коомду, мамлекеттик жана мамлекеттик эмес түзүлүштөрдү 
маалымат менен камсыздоо маселеси улам курчуп баратат. Бул 
баарынан мурда маалымат менен өз ара камсыздоо механизмдеринин 
начардыгы, маалыматты берүү үчүн материалдык ресурстардын 
(компьютерлер, Интернет ж.б.) тартыштыгы, маалымат 
материалдарынын өз учурунда жеткирилбегендиги, ЖМКда туруктуу 
өнүгүш жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча жарыяланган 
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материалдардын чачкындыгы, маалыматты берүү үчүн адис 
кадрлардын жетишпестиги менен байланышкан. Чет жактагы 
экологиялык БӨУлар техникалык жактан начар жабдылышы 
алардын экологиялык маалыматтарды алуусундагы жана 
таратуусундагы мүмкүнчүлүктөрүн аябай эле чектеп коет. Алардын 
жарымынын электрондук почтасы жана Интернети жок. Аймактык 
БӨУлар үчүн экологиялык маалыматтарды алуунун негизги булагы 
болуп жалпыга маалымдоо каражаттары, телефон аркылуу 
байланыш, жеке байланыш жана почта байланышы эсептелет. Тез 
өзгөрүлмө шарттарда, экологиялык темадагы маалыматтарды 
ЖМКга жарыялоо мүмкүндүгү өтө чектелген. Бул каражаттар да 
экологиялык БӨУлардын маалымат менен толук кандуу иш 
жүргүзүшү үчүн жетиштүү эмес. 

Маалыматтын жоктугу калктын көп нерселерден кабарсыз 
калышына алып келет жана экологиялык маселелерди түздөн түз 
чечүүгө катышуусуна кедерги болот.  

КР “КР ЖӨБ органдарынын жана мамлекеттик органдардын 
кол алдындагы маалымат жөнүндөгү” мыйзамына ылайык, 
коомчулукка Кыргыз Республикасынын айлана чөйрөнү коргоо жана 
токой чарбасы боюнча Мамлекеттик агенттигинин (АЧК жана 
ТЧМА) ишмердиги жөнүндө маалымат берип туруу максатында 
БУУӨПтүн (ПРООНдун) колдоосу менен расмий сайт иштелип 
чыккан (www.nature.kg). Сайтта ведомствонун түзүлүшү жөнүндө, 
айлана чөйрөнүн абалы жөнүндө, экологиялык саясат, мыйзам 
чыгаруу, эл аралык жана аймактык кызматташтык жаатындагы 
ишмердиктин артыкчылыктары жана натыйжалары жөнүндө 
маалыматтар берилген.  

Бул жерде ошондой эле жаңылыктар тасмасы да иштейт, 
мамлекеттик агенттиктин ишмердиги, жарандарга көрсөтүлүүчү 
тейлөөлөрдүн тизмеси жөнүндөгү маалымат берилген. АЧК жана 
ТЧМА сайтында суроо-талаптар жана маалымат алуу тутуму 
түзүлгөн. Керек болгон экологиялык маалыматты алуу үчүн сайттагы 
“Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы Мамлекеттик 
агенттигинин расмий сайты аркылуу маалымат алуу үчүн суроо 
формасын” толтуруу керек кылынат. 

Ушундай эле сайт КР жаратылыш ресурстар Министрлигинде 
(www.geo.gov.kg) да иштелип чыккан. Экологиялык маселелер 
боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулукту катышууга 
тартуу үчүн жогоруда көрсөтүлгөн сайттарга иштелип жаткан 
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мыйзамдардын, стратегиянын жана башка документтердин 
долбоорлору жайгаштырылат. Ошондой эле алар электрондук почта 
боюнча коомчулуктун сунуштарын жана сын пикирлерин эсепке 
алуу үчүн жөнөтүлүп турат. 

Web-беттердин негизги кемчиликтери негизинен республика 
боюнча компьютерлештирүүнүн жетишсиздигинен жана телефон 
байланышынын начардыгынан улам Интернет пайдалануучулардын 
мүмкүнчүлүгү чектелгендигине тиешелүү. 

 

1.1 Кыргыз Республикасынын маалымат алуу укугун 
камсыздоочу мыйзамдары  

 2001-жылы январда Орхус конвенциясына Кыргызстан да 
кошулган. Бул документке кол коюу саясый кадамдардан болуп 
эсептелет, анткени ички мыйзамдар 1991-жылдан тарта коомчулукка 
маалымат алууга, экологиялык маанилүү чечимдерди кабыл алуу 
процессине катышуу мүмкүндүгүн жана сот акыйкаттыгына 
жетишүү укугун берет.  

Конвенция эл аралык документ экендигин, ошондуктан анда 
коомчулуктун катышынын тажрыйбалык маселелери 
каралбагандыгын эске алуу керек. Орхус конвенциясын 
ратификациялаган ар бир мамлекеттин улуттук талаптарын эске алуу 
өтө маанилүү. Конвенциянын жоболорунун негизги бөлүгү улуттук 
мыйзамдарда чагылдырылган, анын жоболорун жүзөгө ашыруу үчүн 
жаңы мыйзамдарды кабыл алуу талап кылынбайт. Ошентсе да аны 
ишке ашыруунун айрым бир механизмдерин иштеп чыгуу керек. 

Коомчулуктун айлана-чөйрөнү коргоо боюнча маалыматка 
жетүү маселелери КР Конституциясында, Жарандык кодексте, 
Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодексте, Жазык-
процесс кодексинде, Жарандык процесс кодексинде, “Мамлекеттик 
сырды сактоо жөнүндө”, “Маалыматка жетүү кепилдиктери жана 
эркиндиги жөнүндө”, “Реклама жөнүндө”, “Маалыматташтыруу 
жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө”, “Шаардык 
курулуш жана архитектура жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат 
жөнүндө”, “Мамлекеттик кызматкерлердин этикасы жөнүндө”, 
“Энергетика жөнүндө”, “Коомдук бирикмелер жөнүндө” (1999-
жылдан тарта “Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө”), “Айлана-
чөйрөнү коргоо жөнүндө”, “Экологиялык экспертиза жөнүндө”, 
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“Өндүрүш жана пайдалануу калдыктары жөнүндө”, “Атмосфералык 
абаны коргоо жөнүндө”, “Уран калдыктары жөнүндө”, “Радиациялык 
коопсуздук жөнүндө” сыяктуу мыйзамдарда жазылган. Алардын 
айрымдарын карап өтөбүз. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 33-
беренесинде ар бир жарандын “маалыматты эркин жыйноо, сактоо, 
пайдалануу жана аны оозеки, жазуу түрүндө же башка жолдор менен 
таратуу” укугу кепилденген. КР Конституциясынын 48-беренесинде 
жарандардын “жашоо жана ден соолук үчүн жакшы экологиялык 
чөйрөгө жана жаратылышты пайдалануу жаатындагы аракеттерден 
ден соолукка же мүлктөргө келтирилген зыяндардын ордун 
толтуруу”укугу белгиленген. 

Кыргыз Республикасынын 2006-жылы кабыл алынган 
“Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана мамлекеттик органдарынын 
карамагындагы маалыматка жетүү жөнүндөгү” мыйзамы ар 
кимге жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
мамлекеттик органдарынын карамагындагы маалыматка жетүү 
укугун кепилдейт. 
  Маалыматка жетүү эркиндигинин негизги принциптери катары 
маалыматтын жалпы элге түшүнүктүүлүгү, объективдүүлүгү, 
кечиктирилбегендиги, ачыктыгы жана аныктыгы эсептелет.  
 Мыйзамдын 6-беренесинде маалыматты берүү жолдору 
аныкталган.  

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
мамлекеттик органдарынын маалыматты берүүсүнүн негизги 
жолдору болуп төмөнкүлөр эсептелет: 
 1) тиешелүү материалдарды жарыялоо жана таратуу; 
 2) маалыматты жеке жана юридикалык жактарга алардын 
суроосунун негизинде берүү; 
 3) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
мамлекеттик органдарынын ишмердиги жөнүндө маалыматты 
жарыялоо; 
 4) мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын документтери менен материалдарына 
түздөн-түз жетүүнү камсыздоо; 
 5) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
мамлекеттик органдарынын ачык жыйындарына кирип катышууну 
камсыздоо. 
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2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик 
органдар өзүнүн ишмердиги жөнүндө калкка маалымдоо үчүн 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган 
жолдордун баарын пайдаланса болот.  

10-беренеде маалымат берүүнүн 2 жумалык мөөнөтү 
белгиленген. Эгер эки жумалык мөөнөт ичинде суроого жооп 
даярдалбаса, бул жөнүндө суроо жиберген жакка кийинкиге 
калтыруунун себептери көрсөтүлгөн кабар жеткирилет. Кийинкиге 
калтыруу мөөнөтү эки жумадан ашпоого тийиш. 
 Бул беренеде көрсөтүлгөн мөөнөттө суроого жооп бербөө же 
жооп берүү мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү кабардын жоктугу суроого 
жооп берүүдөн баш тартуу катары эсептелет.  
  Кыргыз Республикасынын “Маалыматка жетүү эркиндиги 
жана кепилдиги жөнүндө” мыйзамы “ар бир адамдын маалыматты 
эркин жана тоскоолдуксуз издөө, алуу, изилдөө, чыгаруу, берүү жана 
таратуу укугун жүзөгө ашырууда келип чыккан мамилелерди жөнгө 
салат”. 

Маалыматты алуу жөнүндөгү суроону жазуу жүзүндө (бирок бул 
милдеттүү эмес) берүүгөболот. Кайрылуучунун мыйзамдуу 
кызыкчылыктарына жана укугуна тиешелүү суралуучу маалымат 
бекер берилет. Башка маалыматтарды берүүдө жактардын макулдугу 
менен акы алынышы мүмкүн (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Токтому менен бекитилген, аткаруу бийликтеринин органдары жана 
алардын түзүмдүк бөлүмдөрү көрсөтүүчү, мамлекеттик төлөнүүчү 
жана бекер тейлөөлөрдүн Реестрине ылайык, макулдашуу боюнча 
аткаруу бийликтеринин органдары тарабынан бериле турган 
маалымат үчүн төлөмдүн көлөмү белгиленет). 
 Маалыматты берүү милдети мамлекеттик органдарга, 
жарандардын өз алдынча башкаруу органдарына, коомдук 
бирикмелерге, ишканаларга, мекемелерге, уюмдарга жана кызмат 
адамдарына жүктөлгөн. 
 Маалыматка жетүү тийиштүү материалдарды мезгилдүү басма 
сөз, маалыматтык телерадиопрограммалар, веб-сайттар жана 
башкалар аркылуу жарыялоо жана таратуу жолдору менен камсыз 
кылынат. 
 10-беренеде ЖМКга кандай маалыматтарды жарыялоого 
болбостугунун критерийи берилген. 
 Мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
каралган тартипте, маалыматты алуудагы жарандардын укугун 
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бузган иш-аракеттер же чара көрбөгөндүк боюнча сотто даттануу 
мүмкүндүгү каралган (Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 
138, 257-беренелери, Кыргыз Республикасынын “Административдик 
жоопкерчилик жөнүндөгү” кодексинин 161-беренеси) . 
 Кыргыз Республикасынын Жер кодексинде мамлекеттик 
органдар ишмердиги калктын кызыкчылыгына тийиштүү объектти 
жайгаштыруу үчүн жер берүү жана алып коюу туурасында калкка 
маалымдашы керек деп жазылган. 
 Кодексте жарандардын жана коомчулуктун чогулуштар жана 
жыйындар аркылуу жерди пайдалануу жана коргоо боюнча 
маселелерди кароого катышуу укугу жазылган. 
 Кыргыз Республикасынын “Маалыматташтыруу жөнүндө” 
мыйзамы Кыргыз Республикасында заманбап маалыматтык 
инфратүзүлүштөрдү ачуу, аны эл аралык маалымат тармактарына 
жана тутумдарына интеграциялоо негизинде жарандардын, 
мекемелердин, уюмдардын жана мамлекеттик башкаруу 
органдарынын маалымат алуу муктаждыгын канааттандыруу үчүн 
жакшы шарттарды түзүүгө багытталган. 
 Мыйзам азыркы маалымат технологияларынын каражаттары 
менен маалыматты түзүү, топтоо, сактоо, берүү жана таратуу боюнча 
ишмердикти жүзөгө ашыруу учурунда мамлекеттин, юридикалык 
жана жеке жактардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо 
шарттарын белгилейт. 

Ушул мыйзамдын 12-беренесине ылайык, юридикалык жана 
жеке жактар, мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары, коомдук бирикмелер сыяктуу пайдалануучулар 
мамлекеттик маалымат ресурстарына жетүүдө бирдей укуктуу, бул 
ресурстардын ээлерине алар сурап жаткан маалыматтар (чектелген 
маалыматтардан башкасы) эмне үчүн зарыл экендигин негиздеп 
берүүгө милдеттүү эмес. Маалымат ээлери (менчик ээси) бекитилген 
жоболордун/келишимдердин негизинде маалыматты 
пайдалануучуларга маалыматтык кызматты менен бекер же 
келишилген баада көрсөтөт.  

Пайдалануучунун маалыматты алуу тартибин маалымат 
ресурстарынын ээси ушул мыйзамдын талаптарын сактоо менен 
аныктайт. Мамлекеттик маалымат ресурстарын түзүүгө жана 
пайдаланууга жооптуу мамлекеттик бийлик өкүлдөрү жана уюмдар 
пайдалануучуга документтелген маалыматты тез жана толук берүү 
шарттарын камсыздайт. Мамлекеттик маалымат ресурстарынан 
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жалпыга жеткиликтүү маалыматты берүүдөн баш тарткан иш-аракет 
соттук тартипте даттанылышы мүмкүн. 

“Пайдалануучунун маалымат алуу укугун коргоонун” 23-
беренесинде мындай деп көрсөтүлгөн:  

1. Ачык маалыматты берүүдөн баш тарткан же 
пайдалануучуларга көз көрүнөө туура эмес маалыматты берген иш-
аракет соттук тартипте даттанылышы мүмкүн. Маалымат ала албаган 
жактар жана туура эмес маалымат алган жактар бардык учурларда 
өздөрүнө келтирилген зыяндын ордун толтуруу укугуна ээ.  

2. Маалыматтарды негизсиз түрдө чектелген маалыматтар 
категориясына киргизүү жөнүндөгү талаштарды, пайдалануучуларга 
маалымат берүүдөн негизсиз баш тарткан учурларда же келишим 
боюнча милдеттенмелерди жана пайдалануучулардын укугун бузган 
башка учурларда мунун натыйжасында келип чыккан зыяндын ордун 
толтуруу жөнүндөгү доолорду сот карайт. 

3. Маалыматка жетүү укугун мыйзамсыз чектеген жана 
маалыматты коргоо режимин бузган мамлекеттик бийлик 
органдарынын, уюмдардын жетекчилери, башка кызматкерлери, 
күнөөлүүлөр жазыктык, жарандык мыйзамдарга жана 
административдик укук бузуулар жөнүндөгү мыйзамдарга ылайык 
жооп беришет.  

Компетенттүү органдар коммерциялык сырга же мамлекеттик 
сырга шылтоолоп айлана-чөйрөнү коргоо боюнча маалыматты 
берүүдөн баш тарткан учурда Кыргыз Республикасынын 
“Коммерциялык сыр жөнүндөгү” мыйзамын жетекчиликке алуу 
керек. 5-берененин 3-пунктунун “ж” абзацында айлана-чөйрөнү 
булгоо жөнүндөгү маалыматтар коммерциялык сырдын объектисине 
кирбейт деп айтылган.  

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик сырларын коргоо жөнүндө” мыйзамы мамлекеттик 
органдардын, менчиктин түрлөрүнө карабай, бардык ишканалардын, 
бирикмелердин, уюмдардын, аскердик бөлүктөрдүн, Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын бүтүндөй республика аймагында 
жана анын чет өлкөлөрдөгү мекемелериндеги ишмердигинин бардык 
түрлөрүндө мамлекеттик сырларды коргоо тутумунун 
колдонулушунун укуктук негиздерин аныктайт.  

Бул мыйзамда мамлекеттик сырлардын аныктамасы 
(мамлекеттик, согуштук жана кызматтык сыр деп бөлүү менен) жана 
аларды мамлекеттик эмес сырлардан айырмаланышы берилген 
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(коммерциялык сыр, кызматтык пайдалануу үчүн маалымат, 
жарыялоо үчүн эмес, сырлардын тергөө, врачтык, жеке сыяктуу 
түрлөрү). 

“Маалыматты сырга айлантууга чектөөлөр” деп аталган 4-
беренеде, мисалы, төмөндөгүдөй маалыматтарды жашырууга 
болбойт деп көрсөтүлгөн: 

- жарандардын ден соолугуна коркунуч келтирүүчү табыгий 
кырсыктар жана чукул кырдаалдар жөнүндө;  

- катастрофалар жана алардын кесепеттери жөнүндө; 
- экологиядагы, саламаттык сактоодогу, санитариядагы, 

маданияттагы, айыл чарбасындагы, билим берүүдөгү, соодадагы 
иштердин абалы, жаратылыш ресурстарын колдонуу жана укук 
тартибин камсыздоо. 

Мамлекеттик сырга ашкерелениши Кыргыз 
Республикасынын коргонуу жөндөмдүүлүгүнө, коопсуздугуна, 
экономикалык жана саясый кызыкчылыктарына оор кесепеттерди 
алып келе турган маалыматтар кирет. Мындай маалымат 
мамлекеттик же согуштук сырга тиешелүү болот, алар толугу менен 
ачылбайт. 

Маалыматты мамлекеттик сырга кошуу эмгектерде, 
документтерде жана буюмдарда камтылган сырдын деңгээлин 
аныктоо жана тактоо тартиби жөнүндөгү жобого ылайык жүзөгө 
ашырылат. 

Жарандарга алардын кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн 
керектелүүчү мамлекеттик сырды камтыган маалымат гана 
берилиши керек.  

Кыргыз Республикасынын “Айлана-чөйрөнү коргоо 
жөнүндөгү” мыйзамында төмөндөгүлөр аныкталган: 

- коомдук бирикмелер мамлекеттик экологиялык 
экспертизанын корутундусунун жыйынтыгы жөнүндө, айлана-
чөйрөнүн абалы жөнүндө маалыматты өз учурунда жана толук 
алууга укуктуу (45-берене); 

- жарандар курулушка мерчемделип жаткан объекттер 
жөнүндө маалымат алууга укуктуу (46-берене); 

- ар бир жаран же уюм мамлекеттик органдардагы айлана-
чөйрө жөнүндөгү маалыматка жетүүгө укуктуу (50-берене); 
 Айлана-чөйрө жөнүндө маалыматы бар министрликтер, 
ведомстволор жана башка органдар жарандар жана уюмдардын 
суроосу боюнча аны берүүгө милдеттүү. Маалымат өтүнүүчүнүн 
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жазуу жүзүндөгү суроосу боюнча техникалык жана эмгектик 
чыгымдардан ашпаган баада берилет. 
 Арызды кароо мөөнөтү – 6 жума. 
 Кыргыз Республикасынын “Калктын радиациялык 
коопсуздугу жөнүндө” мыйзамы радиациялык коопсуздукту 
камсыздоо боюнча кабыл алынган чаралар жана радиациялык абал 
жөнүндө ишмердиги иондоштурулган шоолалуу булактарды 
колдонууга байланышкан уюмдардан алардын аткарган иш-
милдеттеринин чегинде жарандар менен юридикалык жактардын 
объективдүү маалымат алуу укугун аныктайт (22-берене). 
Радиациялык коопсуздукту камсыз кылуунун негизги 
принциптеринин бири – адамдардын жашаган аймактарындагы 
иондоштурулган нур чыгаруулар, ошондой эле радиациялык авария 
болгондугу жөнүндө маалыматтын калк үчүн ачыктыгы жана 
жеткиликтүүлүгү (3-берене).  
 Кыргыз Республикасынын “Өндүрүштүн жана 
пайдалануунун калдыктары жөнүндө” мыйзамы.  
 Калдыктар менен иштөө жаатындагы мамлекеттик саясаттын 
негизги принциптеринин бири калдыктар менен иштөө жаатындагы 
маалыматка эркин жетүү болуп эсептелет. 
 Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын калдыктарды 
иштетүү жаатындагы ыйгарым укуктарына калкты калдыктар менен 
иштөө боюнча, аймактагы аларды сактоо абалы жана кайра иштетүү 
жөнүндөгү маалымат менен камсыздоо кирет. Башкаруунун 
мамлекеттик (компетенттүү) органдарынын ыйгарым укуктарына 
калдыктарды иштетүүгө байланышкан документтерди мамлекеттик 
экологиялык экспертизадан өткөрүү; калдыктардын мамлекеттик 
кадастрын жүргүзүүнү уюштуруу; коомчулуктун калдыктар менен 
иштөө боюнча маалыматка жетүүсүн камсыз кылуу кирет. 
 Кыргыз Республикасынын “Уран калдыктары жана кен 
катмарлары жөнүндө” (19-берене) мыйзамы жарандар менен 
коомдук бирикмелердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 
тарабынан бекитилген тартипте калдыктарды сактоо жана көмүү, 
объекттерди куруу жана ишке киргизүү мерчеминде кайсы жер 
тандалгандыгы тууралуу объективдүү маалыматтарды өз убагында 
алуу укугу белгиленген. 
 Кыргыз Республикасынын “Электроэнергетика жөнүндө” 
мыйзамы (29-берене) айлана чөйрөгө таасирди баалоо тартиби 
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(АЧТБ) жөнүндө отчетту коомчулукка берүүгө жана Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык коомдук пикирди 
иликтөөгө милдеттендирет (АЧТБ курулушту жүргүзүүгө уруксат 
берилгенге чейин, жаңы электростанция же гидроэлектростанция 
үчүн жер тандап алуу жөнүндөгү маселени чечүү учурунда 
жүргүзүлөт). 
 Кыргыз Республикасынын “Шаар курулушу жана 
архитектура жөнүндө” (28-берене) мыйзамы жарандарга калк 
жашаган аймактардын экологиялык, шаар курулуш, социалдык-
экономикалык абалы жөнүндө, аймактарды жана алардын өнүгүшүн 
уюштуруудагы өзгөрүүлөр менен байланышкан программалардын, 
долбоорлордун иштелип чыгышы жана абалы жөнүндө маалымат 
алуу укугун берет. 

34-берене коомдук бирикмелердин шаар курулушу жана 
архитектура чөйрөсүндө адам жашаган чөйрөнүн абалы жана 
өзгөрүүсү жөнүндө өз учурунда, толук жана ишенимдүү маалымат 
алуу укугун бекемдейт. 

Кыргыз Республикасынын “Экологиялык экспертиза 
жөнүндө” мыйзамы экологиялык экспертиза коомдук пикирди 
эсепке алуу жана айкындык принциптерине таянуу менен 
жүргүзүлөрүн аныктайт (4-берене). 

Экологиялык экспертиза боюнча (7-берене) атайын ыйгарым 
укуктуу мамлекеттик орган төмөндөгүлөргө милдеттүү: 

- жергиликтүү мамлекеттик администрация жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын мамлекеттик 
экологиялык экспертизанын эксперттик комиссиясынын 
жыйындарын өткөрүү жөнүндө маалымдоо;  

- коомдук экологиялык экспертиза өткөрүп жаткан 
долбоордун инвесторунун, коомдук уюмдардын талабы боюнча 
уюмду жана мамлекеттик экологиялык экспертизаны 
регламенттештирген ченемдик-методикалык документтерди 
тааныштыруу үчүн берүү; 

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүүдө ушул 
сунуштарды эсепке алууну негиздеген, белгиленген ишмердикти 
ишке ашыруунун экологиялык аспекттерине тиешелүү, 
жүйөлөштүрүлгөн сунуштарын берген жергиликтүү мамлекеттик 
администрацияга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарына, коомдук уюмдарга (бирикмелерге) жана жарандарга 
материалдарды жөнөтүү; 
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- жалпыга маалымдоо каражаттарынын суроолору боюнча 
мамлекеттик экологиялык экспертизаны жүргүзүүнүн 
жыйынтыктары жөнүндө маалымат берүү. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары экологиялык 
экспертиза боюнча мамлекеттик органдын атайын өкүлүнөн 
экологиялык экспертизанын объекттери, курчап турган айлана-
чөйрөгө алардын таасирин баалоо жөнүндөгү керек маалыматты алуу 
укугуна ээ. 
 Кыргыз Республикасынын “Атмосфералык абаны коргоо 
жөнүндө” мыйзамы жарандардын (4-берене) атмосфералык абанын 
абалы жана аны коргоо боюнча кабыл алынган чаралар жөнүндө 
ишенимдүү жана кечиктирилгис маалымат алуу укугун аныктайт. 
  

2. Чечимдер кабыл алууга катышуу мүмкүнчүлүгү  
 

Экологиялык маселелерди коомчулук жигердүү катышкан 
шартта гана чечүүгө мүмкүн экендигин дүйнөлүк тажрыйба 
көргөздү. Конвенциянын экинчи негизги элементи – коомчулуктун 
айлана чөйрөгө тиешелүү маселелер боюнча чечим кабыл алуу 
процессине катышуусу. Орхус конвенциясынын максаты 
экологиялык маселелер боюнча чечим кабыл алууга жарандардын 
катышуу укугун камсыз кылуу болуп саналат. Тажрыйба жүзүндө 
жарандардын катышуусу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык процесске катышуу ою боюнча алардын жигердүүлүгү 
аркылуу көрүнөт. 

Орхус конвенциясында коомчулукту эртерээк маалымдоо 
жана аны чечимдерди кабыл алуу процессине катыштыруу мыйзам 
чыгаруучуларга жана өкмөткө экологиялык каталыктардын алдын 
алуу мүмкүнчүлүгүн берээри белгиленген. Коомчулуктун катышуу 
мүмкүндүгү кенен болгондо, бардык тараптардын кызыкчылыктарын 
эске алган чечим кабыл алууга өбөлгө түзүлөт. Белгиленген 
ишмердикти талкуулоого даярдануу жана жигердүү катышуу үчүн 
коомчулуктун убактысы жетиштүү эле болот.  

Коомчулуктун натыйжалуу уюшулган катышуусу төмөндөгүдөй 
бир бири менен байланышкан компоненттерден турат: 

- кызыкдар топторду жана жактарды табуу;  
- өз учурунда туура маалыматты аудитория үчүн түшүнүктүү 
формада берүү;  
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- чечим кабыл алып жаткан жак, жана башка кызыкдар тараптар 
менен диалог; 
- чечим кабыл алууда диалогдун жыйынтыктарын пайдалануу; 
- тескери байланыш – кабыл алынган чечимдер жана 
коомчулуктун катышуусунун ага тийгизген таасири жөнүндө 
маалымат берүү.  
 
Диаграмма (КООМЧУЛУКТУН КАТЫШУУСУ   
ЧЕЧИМДЕРДИН САПАТЫ ЖОГОРУЛАЙТ ЭКОЛОГИЯЛЫК 
КЫРДААЛ ЖАКШЫРАТ….) 

 
 
Бул өз кезегинде мамлекеттик органдар коомчулуктун 

пикирин кароосуна жана туура чечим кабыл алуусуна мүмкүндүк 
берет. 

Коомчулуктун катышуусу бийликтин чечимдерди 
аткарышына кепилдик болуп берет: маалыматтуу, жигердүү 
коомчулук кабыл алынган чечимдерди ишке ашырууга көмөктөшөт. 

 Коомчулуктун катышуу максаттары төмөнкүдөй болушу 
мүмкүн: 

- эксперттерге жана чечим кабыл алуучу жактарга коомдун 
ишенимин жогорулатуу; 
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- чечимдерди кабыл алууда болушунча ачык-айкындыкты жана 
жоопкерчиликти камсыздоо; 

- талаш маселелерди эртерээк тактоо жолу менен чыр-чатактарды 
азайтуу. 

Кызыкдар тараптар менен иштешүү ар кандай топтордун 
кызыкчылыктарын макулдаштыруу каражаты катары процесстин 
маанилүү элементтеринин бири болуп эсептелет. Мындан тышкары, 
бул процесске коомчулуктун катышуусу жарандардын экологиялык 
маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышуу жана маалымат алуу 
укугун жүзөгө ашыруу мүмкүнчүлүгү катары өз алдынча 
баалуулукка ээ.  

“Коомчулуктун катышуусу” дегенди кандай түшүнүүгө 
болот? Бул процесстин учурунда: 

- тийиштүү мекемелердин жана уюмдардын экологиялык 
муктаждыгын эсепке алуу жана экологиялык маселелерди аныктап, 
чечүү механизмдери менен жол-жоболору жөнүндө коомчулуктун 
ачык жана толук түшүнүк алышы үчүн шарт түзүлөт; 
  - коомчулук долбоордун, пландын, программанын, саясаттын 
иштелип чыгышы же баалоонун жүрүшү жана азыркы абалы 
жөнүндө толук маалыматка ээ;  
  - кызыкдар жарандардын баары долбоорду башкаруу тутуму, 
чечимдин альтернативдик варианттары, ресурстары, ошондой эле 
кабыл алынган чечимге тиешеси бар башка маалыматтар менен 
байланышкан өз көз караштары, талаптары, артыкчылыктары 
жөнүндө билдирүү мүмкүндүгүнө ээ. 
  Мамлекеттик бийликтер менен бейөкмөт уюмдардын (ӨЭУ) 
иштешүүсү – Орхус конвенциясы боюнча милдеттенмелерди аткаруу 
негизи. 

Кыргыз Республикасында экологиялык маселелер боюнча 
чечимдерди кабыл алуу жана экологиялык экспертиза процессине 
тартуу, коомдук экологиялык экспертизаны, коомдук экокөзөмөл 
жана экомониторинг жүргүзүү аркылуу мамлекеттик органдар менен 
БӨУлар жана коомчулук кызматташат. АЧК жана ТЧМА пландарды, 
программаларды, стратегияларды жана саясатты иштеп чыгууда 
өнөктүккө чакыруу жана даярдалып жаткан иштер жөнүндө 
маалымдоо жолу менен керектүү сунуштарды жыйнайт. Ошентип 
коомчулук менен БӨУлар биргелешүүсүндө Өлкөнүн өнүгүү 
стратегиясы, Токой секторунда башкаруу жана укук колдонууну 
күчөтүү боюнча чаралардын улуттук планы, Стокгольм 
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конвенциясын жүзөгө ашыруу боюнча иш-аракеттердин улуттук 
планы, Экологиялык кодекс, Токой кодекси, Экологиялык 
коопсуздук концепциясы, “Экологиялык коопсуздук жөнүндөгү” 
жалпы техникалык регламенти, ошондой эле бир катар ченемдик-
укуктук актылар иштелип чыккан. 

2006-жылы Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы 
боюнча мамлекеттик агенттиктин алдында БӨУлардын 
консультациялык кеңеши түзүлгөн (1-тиркемени кара). 

Консультациялык кеңештин ишмердигинин негизги максаты 
болуп жаратылышты коргоо жана туруктуу өнүгүш маселелери 
боюнча мамлекеттик агенттик, экологиялык коомдук уюмдар менен 
БӨУлар ортосундагы иштешүүнү камсыздоо жана кызматташтыкты 
өнүктүрүү болуп эсептелет. Бирок азыркы кезде экологиялык 
БӨУлардын жигерсиздигинен улам консультациялык кеңеш иштебей 
турат. 

Туруктуу өнүгүш боюнча Мамлекеттер аралык комиссиянын 
алдында (ТӨМК) Борбордук Азиянын беш өлкөсүнүн (Кыргызстан, 
Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан) БӨУларынын жана 
коомчулугунун өкүлдөрү кирген Борбордук Азиядагы жаштардын 
экологиялык тармагы жана коомдук кеңеши түзүлгөн. 

2.1 Кыргыз Республикасынын коомчулукка чечимдерди 
кабыл алууга катышуу укугун берүүчү мыйзамдары  

 
Коомчулуктун чечимдерди кабыл алууга катышуу укугу КР 

Конституциясында, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана 
жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндө”, “Экологиялык 
экспертиза жөнүндө”, “Шаар курулушу жана архитектура жөнүндө”, 
“Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамдарында, КР Жер 
кодексинде, Өз алдынча башкаруунун коомдук аймактык органдары 
жөнүндөгү жободо, Өз алдынча башкаруунун коомдук аймактык 
органдары менен милдеттүү түрдө алдын ала макулдашылуучу 
аймактык өнүгүш маселелери жөнүндөгү жободо, Орхус 
конвенциясында жана башка документтерде бекитилген.  

Кыргыз Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” 
мыйзамы коомдук бирикмелердин укугун белгилейт (45-берене), ага 
төмөндөгүлөр кошулат:  

- калктын экологиялык укугун жана кызыкчылыктарын 
коргоо;  
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- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айлана 
чөйрөнү коргоо маселелери боюнча калктын мыйзам долбоорлорун 
талкуулоо, референдумдарды өткөрүү жөнүндөгү сунуштар менен 
кирүү, жыйындарды, митингдерди, демонстрацияларды, кол 
чогултууларды уюштуруу;  

- мамлекеттик экологиялык экспертизаны дайындоону талап 
кылуу; 

- коомдук экологиялык экспертизаны жүргүзүү; 
- жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын коргоо 

боюнча текшерүүлөргө катышуу; 
- айлана чөйрөгө зыян алып келүүдө күнөөлүү кызмат 

адамдарын жоопкерчиликке тартууну, аларды ээлеген 
кызматтарынан бошотууну талап кылуу; 

- жаратылышты коргоо боюнча мыйзамдарын бузуудан 
улам жарандардын мүлкүнө жана ден соолугуна келтирилген 
зыяндын ордун толтуруу жөнүндө сотко доо-арыз берүү. 

Аталган мыйзамдын 46-беренеси айлана чөйрөнү коргоо 
жаатында жарандардын укуктары менен милдеттерин, анын ичине 
мыйзам чыгаруу процессинн кошуп, жаратылыш ресурстарын 
сарамжалдуу, комплекстүү пайдалануу, айлана чөйрөнү коргоо 
боюнча чараларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышуу 
укугун аныктайт;  

- коомдук экологиялык экспертизаны жүргүзүүгө катышуу; 
- айлана чөйрөгө начар таасирдин кесепетинде мүлккө жана 

ден соолукка, жаратылышка келтирилген зыяндын ордун толтуруу 
жөнүндө ишканаларга, уюмдарга, мекемелерге, кызмат адамдарына 
жана жарандарга доо коюу жана сын айтуу.  

Коомдук талкуулоо сөзсүз мерчемделген ишмердиктин 
айлана чөйрөгө таасирин баалоо жол-жобосунун (АЧТБ) алкагында 
каралат. АЧТБ – бул социалдык-экономикалык чечимдерди 
даярдоодо жана кабыл алууда мыйзамдарда каралган экологиялык 
талаптарды эсепке алуу жол-жобосу.  

АЧТБ төмөндөгүлөр үчүн негиздерди даярдоодо уюштурулат 
жана жүргүзүлөт: 

- социалдык-экономикалык өнүгүштүн тармактык жана 
аймактык программа жана пландарда, концепцияларда; 

- жаратылыш ресурстарынын схемаларын комплекстүү 
пайдаланууда жана коргоодо;  

- шаарлардын, калк жашаган жерлердин генералдык 
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пландарын жана башка шаар куруучу документтерди; 
- айлана чөйрөгө таасир тийгизген же тийгизиши мүмкүн 

болгон иштеп жаткан чарбалык жана башка объекттерди жаңыдан 
куруу, реконструкциялоо, кеңейтүү жана техникалык жаңылоо.  

КТЧБ жол-жоболорун долбоордун демилгечиси аракеттеги 
ченемдик укуктук актыларга ылайык камсыздоосу керек. 

КТЧБ жөнүндөгү Жобо болжонгон ишмердиктин 
альтернативасын кароо зарылдыгын, ошондой эле коомдук 
угууларды жана коомчулуктун катышуусунун башка түрлөрүн 
уюштурууну белгилейт. 

Долбоордук документтерди иштеп чыгуунун бардык 
түрлөрүндө жана баскычтарында айлана чөйрөгө таасирди баалоонун 
болушу милдеттүү, ал экологиялык экспертиза боюнча атайын 
ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечим кабыл алышы үчүн 
негиз болот. Кыргыз Республикасынын “Калктын санитардык-
эпидемиологиялык бакыбаттыгы жөнүндө” мыйзамында (КР 
Мыйзамынын 2003-жылдын 15-июлундагы № 151 редакциясында) 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары белгилеген тартипте 
санитардык мыйзамдарды жеке жана юридикалык жактардын, башка 
жарандардын бузуусунун натыйжасында мүлккө же алардын ден 
соолугуна келтирилген зыяндын орду толук көлөмдө толтурулушу 
зарылдыгы, жарандар санитардык эрежелердин аткарылышына 
коомдук көзөмөл жүргүзүү укугуна ээ экендиги айтылат.  

 
Жер кодекси 
 Анда жарандардын жана коомдук бирикмелердин 
жарандардын кызыкчылыктарына тиешеси бар жерлерди 
пайдалануу жана коргоо боюнча маселелерди кароого катышуу 
укугу көрсөтүлгөн (51-берене).  
 Кыргыз Республикасынын “Шаар курулушу жана 
архитектура жөнүндө” мыйзамында коомчулукка көп көңүл 
бөлүнгөн. Мисалы, 8-беренеде жарандар, коомдук бирикмелер, 
юридикалык жактар, эгер алардын укуктарына жана 
кызыкчылыктарына тиешеси болсо, шаар куруу ишмердигинин 
кайсыл гана баскычында болбосун катышууга укуктуу экендиги 
айтылган.  
 28-беренеде жарандардын, жамааттын же айрым 
жарандардын укуктарына жана кызыкчылыктарына тиешеси бар 
шаар курулуштук-архитектуралык программаларды, долбоорлорду 
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кароого, талкуулоого катышуу; жашоо ишмердигинин чөйрөсүн 
жакшыртуу боюнча архитектура жана курулуш иштери боюнча 
органдарга, жергиликтүү бийлик органдарына сунуш киргизүү 
укугу белгиленген. 
36-берененин 2-пунктунда шаар куруу ишмердигинин кайсыл гана 
баскычында болбосун калктын пикирин эсепке алуу зарылдыгы, 
калктын пикири мамлекеттик бийлик органдары кабыл алган 
чечимдерге каршы келгенде, кошумча экспертиза жүргүзүү 
керектиги көрсөтүлгөн. Бирок, 3-пунктта “шаар курулушунда, 
архитектурада жана курулушта бардык талаптарга, ченемдерге 
жана эрежелерге туура келген учурларда шаар куруу иштери 
калктын макулдугусуз эле жүргүзүлөт” деп кошумчаланган. Ошол 
эле жерде эгер чөйрөнү жакшыртууда объекттерди жана 
курулуштарды бузуу, куруу, реконструкциялоо, консервациялоо 
мыйзамдар коргоого алган жарандардын укугуна түздөн түз 
тиешеси бар болсо, анда бул иштерге жол берилбейт деп 
белгиленген. 

Көрүнүп тургандай, бул берененин 3-пункту калктын 
пикирин эсепке алуунун милдеттүүлүгүнө каршы жүйө катары чечим 
кабыл алып жаткан жактар тарабынан келтирилиши мүмкүн. Бирок 
эгер сизде ченемдер менен эрежелер бузулгандыгы жөнүндө 
маалыматтар болсо, коомдук угууларды өткөрүүнү талап кылыңыз. 
Эгер талап аткарылбаса, Конституцияга, Орхус конвенциясына жана 
“Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамга таянуу менен 
мамлекеттик экологиялык экспертиза өткөрүүнү талап кылыңыз. 

Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу жана жергиликтүү мамлекеттик администрация 
жөнүндө” мыйзамы аймактык коомдук өз алдынча башкаруу 
органдарына социалдык чөйрө объекттерин, жакшыртуу, оңдоо, 
аймакты санитардык тазалоо боюнча иштерди кабыл алууга 
катышуу; курулуштун нормаларын жана эрежелерин сактоого, 
жерди, сууну жана башка жаратылыш ресурстарын рационалдуу 
пайдалануу, ошондой эле архитектура жана маданият, тарых 
эстеликтерин коргоого коомдук көзөмөл жүргүзүү укугун берет. 
Алар тиешелүү органдарга табылган кемчиликтерди жоюу жөнүндө 
сунуштарын берсе болот (50-берене). Бирок, АКК дайым эле бул 
укугун пайдалана алышабы? Алар мунун кандай жасалаарын 
билишеби? 
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Кыргыз Республикасынын 2001-жылдагы “Өндүрүш жана 
пайдалануу калдыктары жөнүндө” мыйзамы. 

Калдыктар менен иштөө жаатындагы (3-берене) мамлекеттик 
саясаттын негизги принциптеринин бири – калдыктар менен иштөө 
жаатындагы маалыматка Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына 
ылайык эркин жетишүү. Жергиликтүү мамлекеттик 
администрациялар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын укуктарына калдыктарды иштетүү боюнча, аймакта 
аларды сактоо жана кайра иштетүү абалы жөнүндөгү маалымат 
менен калкты камсыз кылуу (4-берене) кирет. Компетенттүү 
органдын укугуна калдыктарды иштетүү байланышкан 
документтерди мамлекеттик экологиялык экспертизадан өткөрүү; 
Калдыктардын мамлекеттик кадастрын жүргүзүүнү уюштуруу; 
калдыктарды иштетүү боюнча маалыматка коомчулуктун 
жетишүүсүн камсыз кылуу (5-берене) кирет. 
  

3. Сот акыйкаттыгына жетишүү укугу  
 
Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары адамдын жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктерин, эл бийлигин жогору койгон негизги конституциялык 
принциптерин жетекчиликке алуу менен, калктын кызыкчылыктарын 
жактоого, анын укуктарын, мунун ичинен таза чөйрөдө жашоо укугун 
сактоо жана жүзөгө ашырууну камсыздоого милдеттүү. Бул 
органдардын ушул талаптарды эске албай жасаган иш-аракеттери 
Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн көрсөтүлгөн негизги 
принциптерине туура келбейт, элге жана конституцияга каршы болуп 
саналат. 

Жарандардын конституциялык бардык укуктары сыяктуу эле, 
экологиялык жайлуу чөйрөгө болгон укугу ар кандай башка 
документтерден, анын ичинде шаар курулуш документтеринен жана 
техникалык нормаларынан жогору турат; демек, ал документтер 
жарандарга зыян келтиргидей болуп чечмеленбөөгө тийиш. Эгер бул 
документтер жана техникалык нормалар ушул эрежелерге туура келбесе, 
колдонулбашы керек. 

Орхус конвенциясы жарандарга өз укуктарын сотто коргоо 
мүмкүндүгүн берет. “Ар бир тарап өзүнүн улуттук мыйзамдарынын 
алкагында кайсыл жак болбосун анын маалыматка жетүү жөнүндөгү 
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өтүнүчү каралбаган болсо, туура эмес четке кагылса, туура эмес 
канааттандырылса же бул суроого конвенциянын жоболоруна туура 
келбей турган башкача мамиле жасалса, кабыл алынган чечимди сотто же 
мыйзамга ылайык түзүлгөн башка көз карандысыз жана калыс органда 
кароо жол-жобосун колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт.  

Мындай маселе сотто карала турган болсо, анда 
арыздануучунун доосунун мыйзамда белгиленген, бекер же аз 
өлчөмдө акы төлөтүлүүчү, соттон тышкаркы мамлекеттик жана көз 
карандысыз орган тарабынан экинчи ирет каралуусун, калыс жана 
тез жол-жобо менен каралышын Тарап камсыздайт”. 

Кыргыз Республикасынын “Маалыматка жетүү кепилдиги 
жана эркиндиги жөнүндө” мыйзамында маалыматты алууга болгон 
жарандардын укугун бузган иш-аракеттерди же чара көрбөгөндүктү 
жоктугуна сотто Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган 
тартипте (Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 138, 257-
беренелери, Кыргыз Республикасынын “Административдик 
жоопкерчилик жөнүндө” Кодексинин 161-беренеси) даттануу 
мүмкүндүгү каралат.  

Конституция республиканын бардык ченемдик-укуктук 
базасы үчүн негиз болуп эсептелген менен, иш-аракеттердин туура 
экендигин жарандарга же бирикмелерге далилдеп берүү кыйын 
болот, анткени мунун баары бийлик өкүлдөрүнүн бардык ченемдик-
укуктук базаны билбегендигинен келип чыгат. Соттор дагы бул 
маселеге келгенде консервативдик көз карашта туруп алат, анткени 
териштирүү учурунда Конституцияга шилтеме берүү өтө сейрек 
болот. Бирок, кандай болгон күндө, да алар жарандардын 
конституциялык укуктарын камсыздоого милдеттүү, анын үстүнө 
кызмат адамдары бул укуктарды бузгандыктары үчүн жооп беришет. 

 

Коомчулуктун жана экологиялык БӨУлардын 
мамлекеттик органдар менен иштешүүсү жөнүндө  

 
Айлана чөйрөнү натыйжалуу коргоо – бул баарыдан мурда 

компромисстердин негизинде тең салмактуулукка жетишилген 
бардык кызыкчылыктарды жана бардык көз караштарды эсепке алуу 
дегендик, башкача айтканда кабыл алынган чечимдерди ишке 
ашырууда жаратылышка келтирилген зыян минималдуу же такыр эле 
жок болот, ал эми экономика өнүгө берет. 
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Айлана чөйрөнү коргоо саясатында өтө маанилүү ролду 
коомчулук жана мамлекеттик эмес уюмдар ойнойт. Ошентип, 
коомчулук саясатчыларга ар кандай көз караштарды жана 
талаптарды берип туруу үчүн алмаштырылгыс ортомчу болуп берет. 
Демилгелердин көп болгону ошончо жакшы. Мындан тышкары ар 
кандай уюмдардын аракеттерин баш коштуруу да чоң мааниге ээ. 
Коомчулукка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 
бул маселеде бейөкмөт жана эл аралык уюмдар менен жигердүү 
кызматташуусу маанилүү.  

Ачыктык принциби – экологиялык кесепеттери бар чарбалык 
жана башка ишмердиктеги жаратылышты коргоо маселелерин 
чечүүдөгү ачыктык, калк менен жана коомдук уюмдар менен тыгыз 
байланыш, жаратылыш ресурстарын рационалдуу колдонууга жана 
коргоого багытталган чараларды колдоо жана кызыктыруу, айлана 
чөйрөнү коргоо жаатында эл аралык жана аймактык, улуттук 
кызыкчылыктарды айкалыштыруу талабы айлана чөйрөнү коргоо 
жөнүндөгү Мыйзамда жазылган (3-берене). 

Орхус конвенциясында “кызыкдар коомчулук” деген 
түшүнүк пайдаланылат. Ага айлана чөйрөгө тиешелүү маселелер 
боюнча чечимдерди кабыл алуу процессинин тиешеси бар же жок же 
бул процесске кызыкдар, чечим кабыл алуунун ага түздөн түз 
тиешеси бар коомчулук таандык. Бул жактарга жарандардын баары, 
жашоо, турмуш, иш жана эс алуу кирет, аларды кабыл алынган 
экологиялык маанилүү чечим өзгөртүшү мүмкүн. Ошол эле кезде 
айлана чөйрөнү коргоого көмөкчү жана улуттук мыйзамдар 
көрсөткөн талаптардын баарына жооп берүүчү бейөкмөт уюмдар 
экологиялык маанилүү чечимдерди кабыл алууга кызыкдар уюмдар 
болуп эсептелишет. 

Коомчулуктун жана баарынан мурда бардык экологиялык 
БӨУлардын жигердүүлүгүнөн улам айлана чөйрөгө болгон мамиле 
өлкөнүн өнүгүшүнүн расмий таанылган артыкчылыктарынан болуп 
калууда. 

 Азыркы кезде калк менен иштөө даремети начар, экологиялык 
маселелерди чечүүгө калк жакшы тартылбай жатат. БӨУлардын 
мындай мүмкүндүктөрү жок, анткени Кыргызстанда мүчөлөрү 
жетиштүү санда болгон экологиялык уюмдар аз. Чындыгында 
коомдук уюмдар көбүнчө, дээрлик дайыма, калктын маселелерин иш 
жүзүндө чече албайт. Коомчулук (жергиликтүү калк) кеңири 
катышкан саналуу гана долбоорлор бар. Жалпыга маалымдоо 
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каражаттары менен байланыш начар жүргүзүлөт. БӨУлардын 
бардыгы өздөрүнүн уставдарына билим берүү компоненттерин 
кошсо да, каржылык маселелерден улам иш жүзүндө тренингдерди 
баары эле жигердүү жүргүзө бербейт.  

 Жарандык коомдун кандай гана түзүлүшү болбосун 
мамлекетик түзүлүштү алмаштыра албасы айдан ачык. Бирок алар 
экологиялык маселелерди коюуга демилге көтөрүп, аларды чечүүгө 
жана экологиялык долбоорлорду ишке ашырууга жигердүү катыша 
алат. Муну республикалык, аймактык, муниципалдык сыяктуу ар 
кандай деңгээлдердеги мамлекеттик түзүлүштөрдүн алдындагы 
консультациялык экологиялык кеңештердин тутуму аркылуу 
уюштурууга болот. 

 Экологиялык иш-милдеттерди аткарган жарандардын жана 
коомдук бирикмелер менен түзүлүштөрдүн укугунун чеги 
жаратылышты коргоо мыйзамдарында, атап айтканда Кыргыз 
Республикасынын “Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө” мыйзамында 
аныкталган (“Коомдук бирикмелердин укугу” деп аталган 45-
беренеси, “Айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы жарандардын укугу 
жана милдеттери” деп аталган 46-беренеси). Мыйзамга ылайык, 
жарандар айлана чөйрөнү коргоо жаатында иш жүргүзгөн коомдук 
бирикмелерди жана жаратылышты коргоочу коомдук фонддорду 
түзүү; айлана чөйрөнүн жана аны коргоо боюнча чаралардын абалы 
жөнүндө толук, ишенимдүү жана кечиктирилгис маалыматтарды 
алуу үчүн мамлекеттик башкаруу органдарына, башка уюмдарга 
жана кызмат адамдарына кайрылуу; болжонгон чарбалык жана 
башка ишмердиктин айлана чөйрөгө таасирин баалоо боюнча 
материалдарды даярдоого жана талкуулоого катышуу; коомдук 
экологиялык экспертизаны өткөрүү жана аны өткөрүүгө катышуу 
жөнүндө сунуштарды киргизүү; айлана чөйрө маселелерин чечүүдө 
мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү; айлана чөйрөнү коргоо 
жаатында коомдук көзөмөлдү жүргүзүү; айлана чөйрөнү коргоого, 
айлана чөйрөгө зыян таасирге тиешелүү маселелер боюнча 
мамлекеттик органдарга даттануу, арыз жана сунуштар менен 
кайрылып, өз убагында жана негизделген жоопторду алуу; айлана 
чөйрөгө зыян таасирдин кесепетинен алардын жашоосуна, ден 
соолугуна, мүлкүнө келтирилген чыгымдын ордун толтуруу жөнүндө 
сотко доо берүү, ошондой эле эгер мындай ишмердиктин 
натыйжасында айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы талаптар бузулса, 
экологиялык зыян тийсе же келечекте мындай зыян тийүү коркунучу 
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болсо, айлана чөйрөгө зыян таасирин тийгизген чарбалык жана 
башка ишмердикти токтотуу же жарым-жартылай токтото туруу 
жөнүндө доолорду берүү укугуна ээ.  

Коомчулук жана мамлекеттик эмес уюмдар – бул өлкөнүн 
экологиялык абалын жакшыртуучу күч. Өз ара аракет эки тарап үчүн 
жайлуу, натыйжалуу жана жакшы болушу керек. Өз ара мамилени 
түзүүдө атаандашууга жол бербей, күч-аракетти, билимди жана 
тажрыйбаны бириктирүү зарыл. 

Иштешүү үчүн өнөктөш болуу керек. “Өнөк” теген 
терминдин өзү тараптардын тең укуктуулугун, процессти ишке 
ашыруу үчүн күч-аракетин бириктирүүсүн билдирет. Жарандык коом 
– демократиялык мамлекеттин эң маанилүү курамдык бөлүгү. 
Жарандык коомдун өнүгүш деңгээли демократиянын өнүгүш 
деңгээлин чагылтып турат. 

Жарандык коомдун иштешинин негизги шарты – айкындык 
жана аны менен байланышкан жарандардын маалымат менен кеңири 
камсыздалышы. Тийиштүү маалыматтын жеткиликтүүлүгүү 
экологиялык абалды реалдуу баалоого, социалдык маселелерди 
көрүүгө жана аларды чечүү боюнча кадамдарды жасоого мүмкүндүк 
берет. 

Ыктымал зыянды, анын кесепеттерин жоюуга чоң 
каражаттарды сарп кылуунун ордуна, алдын ала чара көргө оң. 
Ошондуктан Кыргызстанда, жаратылыш коргоо мыйзамдарына 
ылайык, кандай гана объект болбосун, курулуш долбоорун ишке 
ашырууга чейин анын айлана чөйрөгө терс таасиринин алдын алуу 
максатында экологиялык экспертизадан өткөрүү зарыл. Мамлекеттик 
экологиялык экспертизанын оң корутундусунун негизинде гана 
курулуш жүргүзүү мүмкүндүгү жөнүндө чечим кабыл алынат. Ошол 
учурда Кыргыз Республикасынын “Экологиялык экспертизасы 
жөнүндө” мыйзамында экологиялык экспертиза коомдук пикирдин 
айкындык жана эсепке алуу принциптерине негизделээри 
белгиленген (4-берене). 

Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндө маалыматы бар атайын 
ыйгарымдуу мамлекеттик органдар каалагандардын баарына 
экологиялык маалымат менен камсыздоо үчүн мүмкүн болгон 
иштердин баарын жасайт. Кыргызстанда иштешүү тартибин 
аныктоо үчүн жарандардын каттары жана арыздары менен иштөө 
боюнча мыйзамдык ченемдер кабыл алынган. Жыл ичинде бир гана 
АЧК жана ТЧМА миңдеген даректүү суроолор боюнча маалымат 
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берет. Мындан тышкары, маалымат сайтта такай жаңыртылып 
турат, жалпыга маалымдоо каражаттарына да чыгарылат. Бул 
маселе боюнча айлана чөйрө жаатындагы атайын ыйгарымдуу 
мамлекеттик бийлик органдары да иш жүргүзүүдө. 

Бирок бүгүнкү күндө жарандык коомдун көпчүлүк өкүлдөрү 
жаман акыбалдабыз деп айтышат. Анткени өнөктөштүктү камсыздоо 
үчүн ресурстар, маалымат, желелер тең жеткиликтүү болууга тийиш . 
Экологиялык БӨУ өкүлдөрүнүн биринин айтканына караганда, АЧК 
жана ТЧМА айрым бир БӨУлар менен гана иштешет. Бейөкмөт 
сектордун башка өкүлдөрү бизди мамагенттик аларды саясат түзүү, 
артыкчылыктарды аныктоо процессине тартпайт дейт. Мисалы, 
айлана чөйрөнүн абалын жакшыртууга багытталган жаратылышты 
коргоо иш чараларын каржылоону пландаштырууда, ошондой эле 
Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо фонддорунан 
экологиялык коопсуздукту камсыздоодо коомдук пикир такыр эле 
эске алынбай жатат. 

Коомчулуктун катышуусу айлана чөйрөгө тиешелүү 
чечимдерди кабыл алган жактардын отчеттуулугун жакшыртууга, 
айкын кылууга жана бүтүндөй процесстин сапатын жакшыртууга 
мүмкүндүк берет. Катышуучуларды угуп, пландаштыруудагы 
алардын көз караштарын билүү иш чаралардын негиздүү жана 
алгылыктуу пландарын иштеп чыгууга өбөлгө түзөт. 

 

Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фондулары 

 
Мамлекетибиздеги экологиялык маселелерди ойдогудай 

чечүү үчүн жаратылыш ресурстарын керектөө өлчөмүн 
төмөндөтүү, пайда болуп жаткан зыяндуу заттарды жана 
калдыктарды азайтуу, аларды натыйжалуу кайра иштетүү жана 
жайгаштыруу, ошондой эле курчап турган чөйрөнүн булгануусун 
жоюу зарыл. 

Бул чараларды ишке ашыруунун эң таасирдүү ыкмаларынын 
бири – «ким булгаса, ошол төлөйт» деген принципке таянуучу 
экономикалык жол. Таасир этүүнүн экономикалык ыкмасы 
өндүрүлүүчү продуктунун (ишмердик натыйжасынын) ар бир 
бирдигине эсептегенде, табигый ресурстарды мүмкүн болушунча 
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аз керектөөчү, ар түрдүү калдыктарды, бүркүндүлөрдү, 
таштандыларды эң аз чыгаруучу өндүрүш жана ишмердик түрлөрү 
пайдалуу болуп калышына шарт түзүүгө тийиш. 

Бул ыкманын экинчи бир таасири – курчап турган 
жаратылыш чөйрөсүн тазалоого жана калдыктарды кайра иштетүү, 
кайталап пайдалануу жолдорун таап, өркүндөтүү боюнча иш-
чараларга түрткү бериши. 

«Айлана чөйрөнү коргоо жөнүндөгү» мыйзамда курчап 
турган чөйрөгө келтирилүүчү зыянды жоюуга жумшалуучу 
чыгымдардын ордун толтуруу үчүн экологиялык төлөмдөр 
каралган. 

Жаратылышты коргоо, табигый ресурстарды өндүрүп 
чыгаруу, жаратылыш чөйрөсүндөгү жоготууларды калыбына 
келтирүү, кыйроолордун, катастрофалардын экологиялык 
кесепеттерин жоюу жана алар келтирген зыяндын ордун толтуруу 
боюнча иш-чараларды каржылоону камсыз кылуу максатында 
Кыргыз Республикасынын Президентинин 1992-жыл, 21-июлдагы 
№ УП-239 «Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоонун 
жергиликтүү жана республикалык фонддору жөнүндө» Жарлыгына 
ылайык, Кыргыз Республикасында жаратылышты коргоонун 
жергиликтүү жана республикалык фонддору түзүлгөн. 
Кийинчерээк 2006-жылы Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2006-жыл, 17-майдагы № 263 Жарлыгынын 
негизинде Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
боюнча бирдиктүү республикалык фонд, жаратылышты коргоо 
жана токой тармагы боюнча жергиликтүү фонддор түзүлдү. 

Фонддордун каражаттарын бөлүштүрүүнүн азыркы учурдагы 
механизминин ченемдик-укуктук негиздери 90-жылдардын 
башында калыптанган. 

Жаратылышты коргоо фондулары экологиянын 
корголушунда маанилүү ролду ойношот, алар кайрадан 
бөлүштүрүү милдетин аткарат: каражаттар булгоочулардан келип 
түшөт да, кайра эле ошолорго чөйрө коргоочу конкреттүү иш-
чараларга жумшоо үчүн кайтарып берилет же бүтүндөй 
экологиялык жагдайды жакшыртууга сарпталат. Бул экологиялык 
ишмердикти багыттап турууга жана аны экологиялык саясаттын 
жалпы максаттарына ылайык жөнгө салууга мүмкүндүк берет. 
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Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
боюнча республикалык жана жергиликтүү фондулар төмөндөгүдөй 
максаттарда түзүлгөн: 

– курчап турган чөйрөнүн абалын жакшыртууга багытталган 
артыкчылыктуу жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоо, 
ошондой эле экологиялык коопсуздукту камсыздоо; 

– каражаттардын чогулуусун жана алардын максаттуу 
пайдаланылышын камсыздоо, инвестицияларды тартып келүү 
боюнча иш-чараларды өткөрүү; 

– табигый ресурстарды сарамжалдуу жана натыйжалуу 
пайдаланууга экономикалык түрткү берүү, экологиялык жактан 
таза технологияларды ишке киргизүү; 

– курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарба 
органдарын, экологиялык тарбияны, билим берүүнү өнүктүрүүгө 
колдоо көрсөтүү. 

Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
боюнча республикалык фондунун каражаттары төмөндөгүлөрдүн 
эсебинен түзүлөт: 

– ЖК жана ТТӨнүн жергиликтүү фондуларынан түшүүчү 
каражаттын жыйырма беш пайызын которуунун; 

– жаратылышты коргоо иш-чараларына инвестицияларды 
тартып келүүдөн түшкөн кирешелердин, гранттардын; 

– жаратылыштан пайдалануучулардын, башка да, анын 
ичинен чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу 
салымдарынын, демөөрчүлүк чегерүүлөрүнүн; 

– табигый ресурстарды пайдаланганы үчүн төлөмдөрдүн; 
– «Ысык-Көл» биочөйрө аймагынын дирекциясынын 

кирешелеринин жалпы суммасынан он пайыздык чегерүүлөрдүн; 
– жаратылыштан пайдалануучулардын жаратылышты коргоо 

жумуштарын каржылоого атайын ажыратылган каражаттарынын; 
– аракеттеги мыйзамдарга каршы келбөөчү башка 

булактардын. 
Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 

боюнча жергиликтүү фонддордун каражаттары төмөнкүлөрдүн 
эсебинен түзүлөт: 

– курчап турган чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөмдөрдүн; 
– жаратылыш ресурстарынан пайдаланганы үчүн 

төлөмдөрдүн; 
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– жаратылышты коргоо мыйзамдарынын бузулушу менен 
байланыштуу курчап турган чөйрөгө, анын табигый ресурстарына 
келтирилген зыяндын ордун толтурууга төлөтүп алынуучу 
каражаттардын; 

– жаратылышты коргоочулук иш-чараларга 
инвестицияларды тартуудан түшкөн кирешелердин, гранттардын; 

– токой чарбаларынын, мамлекеттик улуттук жаратылыш 
парктарынын продукция сатуудан, жумуштарды аткаруудан, 
кызмат көрсөтүүлөрдөн жана башка чарба ишмердигин 
жүргүзүүдөн алган кирешелеринин жалпы суммасынан беш 
пайыздык чегерүүлөрдүн; 

– аракеттеги мыйзамдарга каршы келбөөчү башка да 
булактардын. 

Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фонддорунун каражаттары негизинен төмөндөгүдөй жаратылышты 
коргоочулук иш-чараларды каржылоого (биргелешип каржылоого) 
пайдаланылат: 

– жаратылышты коргоо объектилерин куруу, техникалык 
жактан кайра жабдуу, реконструкциялоо жана капиталдык оңдоо; 

– курчап турган чөйрөнүн абалын жакшыртууга жана 
экологиялык коопсуздукту камсыз кылууга багытталган 
республикалык жана аймактык программаларды, долбоорлорду, 
долбоорлор түрмөктөрүн, мунун ичинен жаратылышты коргоо 
конвенцияларынын, эл аралык конвенциялардын жана эл аралык 
макулдашуулардын алкагында жүргүзүлүүчү долбоорлорду иштеп 
чыгуу жана жүзөгө ашыруу; 

– чарбалык ишмердиктен улам бузулган жаратылыштык 
объектилерди калыбына келтирүү боюнча жумуштар; 

– өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын (объектилерди, 
коруктарды) өнүктүрүүгө жана уюштуруу колдоо көрсөтүү жана 
жаратылыш эстеликтерин сактоо; 

– токой чарбаларын, токойчулукту, улуттук жаратылыш 
парктарын, мамлекеттик коруктарды, егердик участкаларды 
өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү жана аларды зарыл инвентарь менен 
жабдуу; 

– токойдогу өрткө каршы жумуштар жана токойду 
зыянкечтерден жана оорулардан коргоо; 

– курчап турган чөйрөнүн жана табигый ресурстардын 
абалын мониторингдөө тутумун өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүү; 
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– экологиялык билимдерди үгтүүпө жайылтуу, токойду 
сактоо жана коргоо, биологиялык көп түрдүүлүк боюнча 
конкурстарды, семинарларды, конференцияларды жана 
кеңешмелерди өткөрүү; 

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбөөчү 
башка да иштерди жүргүзүү. 

Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фонддорунун каражаттары фонддор башкармалыгы бекитип, 
Кыргыз Республикасынын Экономика жана каржы министрлиги 
менен макулдашылган жылдык киреше-чыгым сметаларына 
ылайык түзүлүп, пайдаланылат. 

Жаратылышты коргоо фонддорунун каражаттарын 
бөлүштүрүүдө негизги ролду фонддордун башкармалыгы ойнойт. 
Фонддордун башкармалыгынын курамында коомчулуктан өкүл бар 
экенине карабай, жаратылышты коргоо иш-чаралары чындыгында 
коомчулуктун катышуусуз жүргүзүлүп келет. Анткени 
мамлекеттик кызматкерлер коомчулукту азырынча мамлекеттик 
кызматтын керектөөчүлөрү катары кабылдабай келүүдө. 

Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо жана токой 
тармагын өнүктүрүү фонддорунун ишмердиги жөнүндө 
коомчулукка маалымдоо максатында Айлана чөйрөнү коргоо жана 
токой чарбачылыгы мамлекеттик агенттигинин сайтында 
Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү (ЖК жана 
ТТӨ) фонддорунун кирешелери менен чыгымдары тууралуу эсеп-
чот келтирилген. Алсак, жаратылышты коргоо жана токой 
тармагын өнүктүрүү фонддорунун кирешелери акыркы жылдары 2 
эседен, ал эми жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоо 
көрсөткүчтөрү 3 эседен көбүрөөк өскөн. 

 
2009-жылы: 
– биологиялык ар түрдүүлүктү сактоого, мамлекеттик 

коруктардын, МУЖПнын, ишмердигин өнүктүрүүгө жана 
колдоого, ӨКЖТны өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды 
каржылоого 21 252,3 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– токой тармагын өнүктүрүүнү каржылоого, жашылдандыруу 
жана айлана-чөйрөнү жакшыртуу боюнча иш-чараларга 17 303,4 
миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– суу ресурстарын коргоого багытталган иш-чараларды 
каржылоого 9 806,4 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 
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– жер ресурстарын коргоого багытталган иш-чараларды 
каржылоого, өндүрүш калдыктарын башкарууга жана керектөөгө 6 
410,8 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– атмосфералык абаны коргоого багытталган иш-чараларды 
каржылоого 5 593,1 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– курчап турган чөйрөнүн абалын мониторингдөө 
өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды каржылоого 2 730,7 миң 
сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– КТЧга карата аяр мамилени жана жаратылышты 
сарамжалдуу пайдаланууну үгүттөөгө, билим берүүгө, 
экологиялык билимдерди өнүктүрүүгө 2 359,3 миң сом өлчөмүндө 
каражат бөлүндү; 

– курчап турган чөйрөгө трансчегаралык контексттеги 
таасирди баалоо жүргүзүүгө: Борбордук Азиядагы эксперименттик 
долбоорго (ОБСЕ аркылуу Норвегия өкмөтүнүн каражаттары) 2 
399,6 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү; 

– Кыргыз Республикасы тарапташы жана мүчөсү болуп 
саналган жаратылышты коргоо конвенцияларынын жана БУУнун 
эл аралык уюмдарынын катчылыктарына мүчөлүк акыларды 
төлөөгө 152,2 миң сом өлчөмүндө каражат бөлүндү. 

Курчап турган чөйрөнү коргоо үчүн жогорудагы иш-
чараларды жүргүзүү зарыл, бирок жаратылышты коргоо жана 
токой тармагын өнүктүрүү фонддорунун каражаттарын 
бөлүштүрүүгө жасалган талдоодон төмөндөгүдөй жыйынтыктарды 
чыгарууга болот. 

Фонддордун каражаттарынын орчундуу бөлүгү оңдоо-
калыбына келтирүү жумуштарын, тазалоочу курулмаларды (суу 
ресурстары) реконструкциялоо боюнча жумуштарды каржылоого, 
акыр-чикир таштандыларын жок кылууга, рекультивациялоого 
жана чогулган калдыктарды (жер ресурстары) четтетүүгө 
багытталат. Мында фонддун каражаттарынын эсебинен көбүнчө 
киреше бөлүгүнө салым кошпогон, шаар башкармалыктарына 
караштуу муниципалдык ишканалар каржыланышат. Жогоруда 
белгиленип кеткендей, фонддордун киреше бөлүгүнүн негизги 
булагы – бул булгоолор үчүн төлөмдөр, ишканалардын 
антиэкологиялык ишмердиги үчүн өзүнчө экологиялык салык 
болуп саналат, бирок алар чындыгында ишканага кайра келбейт. 
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Жаратылышты коргоо иш чараларында калдыктар жана 
булгоочу заттар кайдан чыгып жатканын эске албастан караган 
салттуу мамиле басымдуулук кылууда. 

Бул – экологиялык жөнгө салуунун «болору болду» 
принциби, б.а. күч-аракеттин баары булганууларды жана 
калдыктарды жок кылууга багытталат. 

Бирок иреттүүлүк тазаланып турган жерде эмес, булгабаган 
жерде болору белгилүү. Бул превентивдүүлүк (четтетүү эмес, 
алдын алуу) принциби иш жүзүндө жакшы колдонулбай жатканын 
көрсөтүп турат. Мунун негизги себептеринин бири – фонддордун 
чыгым бөлүгү, аларды каржылоо көлөмү экологиялык 
маселелердин тереңдигине жана масштабдарына дал келе бербейт. 
Албетте, экологиялык маселелерди чечүү эбегейсиз зор 
каражаттарды талап кылат. Андыктан жаратылышты коргоого 
багытталган колдогу каржылык ресурстарды пайдалануунун 
натыйжалуулугун жогорулатуу, коомчулукту катыштыруу сыяктуу 
жаңы механизмдерди издөө абдан зарыл. Али да ЖК жана ТТӨнүн 
фонддорунун жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоодогу 
артыкчылыктуу багыттарын белгилегидей ишмердик стратегиясы 
жок. Жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоонун тийиштүү 
иш-чараларды тандап алуу критерийлерин көрсөткөн, суроо-
талаптарды, эсеп-чоттуулукту ж.б. берүүнүн формасын иштеп 
чыккан каржылоо тартиби жөнүндө жобо да жок. Коомчулук, 
экологиялык БӨУлар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен иштешүү механизмдери жок. 

Азыркы учурда жаратылышты коргоо органдары каржылык 
каражаттарды болушунча көбүрөөк чогултууну негизги милдеттей 
көрүп алышкан. Ошондуктан өндүрүлгөн продукциянын 
бирдигине жараша табигый ресурстар аз керектелип, ар түрдүү 
калдыктар, таштандылар жана бүркүндүлөр аз чыгарыла турган 
өндүрүштөн, ишмердиктин түрлөрүнөн пайда жок деген түшүнүк 
калыптанууда. Ишкерлер үчүн кымбат баалуу тазалоочу жабдууну 
сатып алгандан көрө анча-мынча айып-пулду төлөп коюу оңой. 
Мамлекетке булгоочу заттардын ченемдегиден көп чыгарылганы 
үчүн төлөмдөрдү өндүрүп алуу алда канча пайдалуу. Эч ким 
курчап турган чөйрөнү коргойт элем деп акча жумшаганы үчүн 
ишкерлерди сыйлоону ойлоп да койбойт. 

Азыр колдонулуп жаткан тартип боюнча жаратылыштан 
пайдаланганы үчүн төлөмдөр экологиялык фондуларга багытталат. 
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Бирок жаратылышты коргоо фондуларына келип түшкөн максаттуу 
каражаттардын бир бөлүгү алардын кызматкерлеринин эмгек 
акысына чыгымдалат. Ушундан улам жаратылыштан пайдаланганы 
үчүн төлөмдөрдүн ордуна экологиялык салыкты киргизүү максатка 
ылайык болмок, ошондо аны чогултуу милдети жергиликтүү салык 
органдарына жүктөлмөк. Экологиялык салыктар курчап турган 
чөйрөнү булгоочу ишканалардан булгаганы үчүн алынчу 
төлөмдөрдү толугу менен алмаштыра алары анык. Мындай 
кырдаалда экологиялык коопсуздукту камсыздоого түшкөн 
каржылык каражаттар өз багытында пайдаланылбай, башка 
максаттарга, мисалы, мектептерди, жолдорду дагы башкаларды 
куруу маселелерин чечүүгө жумшалып кетүүсү ыктымал 
экендигин эске алуу керек. 

Бирок фонддордун каражаттарын бөлүштүрүүдө коомдук 
пикирди эске алуунун жол-жоболору азыркыга чейин жетиштүү 
иштелип чыга элек, бул жагдай коомчулуктун катышуусун 
уюштурууга чоң тоскоолдук кылууда. Ал эми коомчулук айлана 
чөйрөгө таасир тийгизе турган олуттуу иш-чараларга катышууну 
каалайт. Мисалы, жашылдандырууга, токой тармагын 
жакшыртууга жана өнүктүрүүгө, айбанаттар жана өсүмдүктөр 
дүйнөсүн коргоого, курчап турган чөйрөгө аяр мамиле жасоо, 
жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча үгүт 
жүргүзүүгө жыл сайын кыйла көп акча каражаттары жумшалат. 
Бирок эмне үчүн бул салымдардын максаттуу пайдаланылышын 
коомдук мониторингдөөгө бир аз акча сарптаганга болбосун? 
Азыркыга дейре экологиялык иш-чаралар, аймактарды 
өнүктүрүүнүн социалдык-экономикалык программалары 
каржыланбай кала берүүдө. Бул программалар жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын ишин багыттоо каражаты катары 
сөзсүз талап кылынышы керек. Курулуш долбоорлору коомдук 
экологиялык экспертизалоону каржылоо каралган эмес. 

Тажрыйбанын жана тийиштүү билимдеринин жоктугунан 
улам коомчулук ЖК жана ТТӨнүн фонддорун башкарууга 
катышуугакызыкпайт, андыктан, эл аралык конвенциялар жана 
мамлекеттик мыйзамдар жарандардын катышуусуна кепилдик 
бергендигине карабастан, коомчулук, атап айтканда, айыл калкы 
экологиялык иш-чараларга дээрлик тартылбай кала берүүдө. 
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Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фондуларын натыйжалуу, ачык-айкын башкаруу 
максатында коомчулуктун жана БӨУлардын мамлекеттик 
органдар менен иштешүүсүнө тоскоолдуктар  

Коомчулуктун жана БӨУлардын мамлекет менен 
жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү фонддорун 
эффективдүү жана айкын башкаруу максатында иштешүүсүнө 
негизги тоскоолдук – мамлекеттик кызматкерлердин азырынча 
калкты мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүсү катары 
кабылдай электиги, ошондой эле, мамлекеттик түзүмдөрдүн 
ишинде ачык-айкындыкка анча жакшы көңүл бөлүнбөгөндүгү. 

Коомчулуктун фонддорду башкаруу процессине натыйжалуу 
катышуусундагы негизги тоскоолдуктардын ичинен 
төмөндөгүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот: 

– коомчулуктун фонддорду башкаруу процессине 
катышуусунун, жаратылышты коргоо иш-чараларын каржылоого 
фонддун каражаттары бөлүштүрүүсүнүн реалдуу механизмдери 
жок. Коомчулук чечимдерди кабыл алуу процессинде азыркы 
мезгилге чейин толук укуктуу тарап боло элек. 

– коомдо демократиялык салттар жакшы өнүгө элек. Көбүнчө 
коомчулук менен бийлик органдары иштиктүү сүйлөшүүгө даяр 
эмес болуп чыгышат да, бардык кызыкдар тараптардын 
өкүлчүлүгүн милдеттү түрдө камсыздоо зарылдыгын эске 
алышпайт; 

– мамлекеттик органдардын коомчулук менен иштешүүгө 
көнгөн эмес; 

– коомчулук өткөрүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө 
жетиштүү маалымат албагандыктан, аларга катышуу 
мүмкүнчүлүгоүн билбейт; 

– кутуу, консультация берүү, техникалык жана каржылык 
көмөк көрсөтүү аркылуу жарандык коомдун, ЖӨБ органдарынын 
жаратылыштан пайдалануу жаатындагы камылгасын жогорулатуу 
зарылдыгы. 

ЖМК коомчулукту экологиялык маселелер боюнча 
маалымдоого жана жарандык коом, мамлекеттик түзүмдөр жана 
ишкер субъектилер ортосундагы иштиктүү сүйлөшүү жүргүзүүгө 
жакшы катышпай жаткандыгын өзгөчө белгилеп кетүү керек. 
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Коомчулук, атап айтканда, айыл калкы экологиялык иш-
чараларга өтө аз тартылууда. Республиканын айыл жерлеринде 
массалык экологиялык иш-чаралар дээрлик өткөрүлбөйт. 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (ЖӨБ) 
экологиялык маселелерди кандайча чечүүгө болору тууралуу 
билимдеринин же тажрыйбасынын жетишсиздигинен улам, 
көбүнчө жергиликтүү бирикмелердин деңгээлинде экологиялык 
кырдаалдын татаалдыгы туура эмес түшүндүрүлөт же такыр эле 
түшүндүрүлбөйт. Андыктан ЖӨБ органдарынын ишинин 
милдеттүү аспабы болуп саналган аймактарды өнүктүрүүнүн 
социалдык-экономикалык программаларындагы экология менен 
байланышкан блокто, тажрыйба көрсөткөндөй, өтө эле бир түрдүү, 
эң эле жакшы дегенде, жашылдандыруу жана акыр-чикирлерди 
ташып чыгаруу боюнча иш-чаралар менен чектелип калат. 
Пландарда коомчулуктун катышуусу менен өткөрүлүүчү иш-
чаралар (сарпталуучу чыгымдар) каралбайт. Коомчулукту 
катыштыруу дегенди чечим кабыл алууга эмес, адамдарды 
курулуштагы ашарга ж.б. тартуу болуп калат. Мунун өзү 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын экологиялык 
маселелерди канчалык начар түшүнөрүн көрсөтүп турат. Алар 
ЖӨБ чөйрөсүндөгү мыйзамдар боюнча кандай болсо, так эле 
ошондой жаратылыштан пайдалануу, социалдык өнөктөштүк, 
каржылык туруктуулук ж.б. боюнча окутууга жана 
квалификациясын көтөрүүгө муктаж. 

Мамлекеттик жаратылышты коргоо органдары иш жүзүндө 
аймактардагы экологиялык кырдаал жөнүндө айылдык элдин 
арасында маалымат таратуу жана коомчулукту чечимдерди кабыл 
алуу процессине тартуу боюнча иш-чараларды жүргүзүшпөйт. 
Ошондой эле бейөкмөт уюмдардын да дарамети чектелүү - 
алардын конкреттүү ченемдик документтер менен иштөө 
тажрыйбасы жок, коомдук мониторинг менен аудит, коомдук 
экспертиза жүргүзүү усулун начар билишет. 

Коомчулуктун катышуусу – бул жарандарга жакшылык 
кылуу эмес, алардын укугу экендигин, сапаттуу чечимдерди кабыл 
алуу үчүн аларды тартуу зарылдыгын мамлекеттик органдар эске 
алышы керек. Андыктан жарандарды чечим кабыл алуу 
процессине тартуу боюнча абдан маанилүү роль аткара алышы 
үчүн экологиялык коомдук уюмдарга да колдоо көрсөтүп, жардам 
берүү абзел. 
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Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фондуларын натыйжалуу, ачык-айкын башкаруу 
максатында жарандык коомдун мамлекеттик органдар 
менен иштешүү механизмдери 

 
Коомчулуктун, экологиялык БӨУлардын жана ЖӨБ 

органдарынын мамлекеттик жаратылышты коргоо органдары 
менен жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фонддорун натыйжалуу жана айкын башкаруу максатында 
иштешүү механизмин түзүү зарылдыгы төмөндөгү себептер менен 
аныкталат: 

– Кыргыз Республикасында экологиялык маселелерди 
чечүүнү тездетүүнүн зарылды, анткени курчап турган чөйрөнүн 
абалы калктын жашоо сапатынын эң бир маанилүү компоненти 
болуп эсептелет жана калктын турмуш-тиричилик шарттарына 
жана ден соолугуна олуттуу таасирин тийгизет; 

– бардык деңгээлдердеги, мунун ичинен ЖК жана ТТӨ 
фонддорун башкарууну кошо айтканда, бийликтин ачык-айкын 
иштешине талапты күчөп баратат; 

– коомчулук жана БӨУлар экологиялык маселелерди 
чечүүнү каалайт. 

Жаратылышты коргоо жана токой тармагын өнүктүрүү 
фонддорунун каражаттарын бөлүштүрүүдө фонддордун киреше 
жана чыгым сметаларын түзүү жаатында бюджеттик процесстин 
айкындыгын жогорулатуу үчүн коомдук катышууну төмөнкүдөй 
багыттар боюнча уюштуруу максатка ылайык: 

– жаратылышты коргоо органдарынын аймактык 
башкармалыктарынын мамлекеттик инспекторлору көзөмөлдөгү 
аймактагы коомчулук жана ЖӨБнын органдары менен туруктуу 
байланышта болуусу, курчап турган чөйрөнүн абалы, мунун 
ичинен ЖК жана ТТӨ фонддорунун максаттары жана милдеттери 
ж.б. жөнүндө да маалымдап туруусу зарыл; 

– мамлекеттик кызматтар маалымат эле чогултпай, бул 
маалыматты кайдан алууга болорун коомчулукка кабарлап, 
калктын аймактагы экологиялык кырдаал, маалыматты алуу 
усулдары жана коомчулуктун чечимдердерди кабыл алууга 
катышуусу жөнүндө маалыматтуулугун жогорулатуу боюнча 
жалпы ишти жүргүзүшү керек; 
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– маалыматты бир нече тилде, калктын көпчүлүгүнө 
түшүнүктүү, жөнөкөй, ыңгайлуу форматтарда таратып туруу керек; 

 маалыматтарды калк үчүн эң ылайыктуу каналдар боюнча 
алып чыгуу; эң көп кызыгууну жараткан маселелерди чагылдыруу 
зарыл. Мисалы, жарандардын даттанууларына ыкчам көңүл буруу 
керек; 

 ар түрдүү биргелешкен маалыматтык, агартуучулук, окутуп 
үйрөтүүчүлүк иш-чараларды жана акцияларды жүргүзүү аркылуу 
жарандык коомдун өкүлдөрү менен өнөктөш мамилени түзүп, 
чыңдоо керек; 

 КР АЧК жана ТЧМАны жаратылышты коргоо 
фонддорунун каражаттарынын пайдаланылуусу жана КРнын АЧК 
жана ТЧМАнын ишмердиги жөнүндө коомчулукка өз убагында 
отчет берип туруу милдеттендирүү зарыл; 

 КР АЧК жана ТЧМАнын жаратылышты коргоо 
фонддорунун каражаттарын пайдалануусуна коомдук аудит 
жүргүзүү. 

– жаратылышты коргоо органдарынын аймактык 
башкармалыктарынын алдында өз убагында маалымат алмашып 
туруу, пикир алмашуу, конкреттүү маселелерди жана 
долбоорлорду талкуулоо, мунун ичинен КРнын АЧК жана ТЧМА 
фонддорунун каражаттарын бөлүштүрүү, киреше жана чыгым 
сметасын түзүү жаатындагы айкындыкты камсыздоо максатында 
жарандык коомдун, ЖӨБ органдарынын, ишкер түзүмдөрдүн жана 
мамлекеттик жаратылышты коргоо органдарынын ортосундагы 
туруктуу байланыш менен тең укуктуу өнөктөштүктү жүргүзүү 
үчүн консультативдик экологиялык кеңештерди түзүү керек (1-
тиркемени караңыз: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Айлана 
чөйрөнү коргоо жана токой чарбачылыгы мамлекеттик 
агенттигинин алдындагы консультативдик кеңеш жөнүндө жобо). 
Бул үчүн зарыл: 

– ЖК жана ТТӨ фондусунун башкармалыгынын курамына 
экологиялык БӨУлардын, ЖӨБ органдарынын жана ишкер 
түзүмдөрдүн ишмердигинин негизги багыттары боюнча 
таламдарын жактай алгыдай бир нече таасирдүү БӨУ өкүлдөрүн 
киргизүү керек; 

– коомчулукту жана экологиялык БӨУларды, ЖӨБ 
органдарын ЖК жана ТТӨ фондусунун каражаттарынан каржылоо 
максатында конкурска катышууга тартуу менен, экологиялык 
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маанилүү долбоорлорду тандап алуунун конкурстук принциптерин 
киргизүү керек. Бул процессте коомдук катышуунун 
механизмдерин (конкурс жөнүндө маалыматты, суроо-талаптарды 
тандап алуунун критерийлерин, ишке ашыруунун шарттарын) 
иштеп чыгуу зарыл. Долбоордук билдирменин форматын 2-
тиркемеден караңыз. 

– коомдук бирикмелердин иш-чараларына мамлекеттик 
каржылык колдоо көрсөтүү; экологиялык программаларды 
биргелешип иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу керек; 

– өздөрүнүн аймагындагы коомдук жашоонун ар түрдүү 
кырлары боюнча элдир пикирин түзүүчү коомдук уюмдар менен 
бирдикте жарандардын жигердүүлүгүнө түрткү берүүчү 
публицистикалык программаларды түзүү; 

– жарандык коомдун, анын ичинен экологиялык БӨУлардын, 
ЖӨБ органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, 
ошондой эле курчап турган чөйрөнү башкаруу жана коргоо 
тармагында иштөөчү адистердин экологиялык сабаттуулукту 
жогорулатуу максатында жаратылыштан пайдаланууга окутууну 
каржылоо зарыл. 

Жогоруда көрсөтүлгөн иш-чараларды уюштуруу боюнча 
демилгени коомчулук, биринчи кезекте экологиялык БӨУлард 
көтөрүшү керек. 

 

Долбоордук билдирмени кантип толтуруу керек 

 
ЖК жана ТТӨ фондусунан каржылык колдоо алуу үчүн, 

негиздүү долбоор жазуу зарыл. 
Долбоор деген эмне? 
Долбоор – бул алгылыктуу каражаттарды жана ресурстарды 

тартып келүү менен ойлонулган идеяларды конкреттүү мөөнөт 
ичинде натыйжалуу ишке ашыруу боюнча кадамдардын ырааты. 
Долбоордо сунушталган иш-аракеттер сиздердин уюмдун 
ишмердигин ыктымал пайдалануучулардын жана бүтүндөй 
коомдун кызыкчылыктарына туура келгидей сапаттык өзгөртүү 
үчүн шарттарды түзүшү керек. 

Долбоор ар дайым максаттык топтордун, реалдуу жана 
мүмкүн болчу пайдалануучулардын, коомчулуктун маселесин 
чечүүгө багытталат. 
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Долбоор – бул белгилүү бир мөөнөтү, бюджети, ишке 
ашыруу механизми бар, тажатма эмес, кайталанбай турган, 
уникалдуу ишмердик. 

Долбоордун дайым натыйжасы болот. 
Долбоордун төмөнкүдөй бөтөнчөлүктөрү бар: 
– чечилиши үчүн долбоор түзүлүп жаткан маселенин 

(муктаждыктын) бар экендиги; 
– иштин башталышынын жана аякталышынын так мөөнөтү; 
– долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн атайын бөлүнгөн 

ресурстар; 
– жумуш башталганга чейин эле алдын ала болжолдонуп, 

аныкталуучу сандык жана сапаттык натыйжалар. 
Долбоордун аткарылышы үчүн кесиптик камылгасы бар 

жана ынтымак команда болушу керек. 
Долбоор жана каржылоого билдирме – бул бир эле 

түшүнүктүн кайталануусу эмес. Билдирме – долбоордун түзүмүн 
жана мүмкүнчүлүктөрүн жазуу түрүндө көрсөтүү ыгы, долбоорду 
сыпаттоонун билдирүүчү жана сүрөөнчү уюм үчүн алгылыктуу 
формасы. Каржылоого билдирме берүүнүн негизги максаты – 
долбоорду иш жүзүнө ашыруу үчүн каражат тартуу, ал эми 
долбоордун негизги максаты – жаңыллык киргизүү, сиздердин 
чыгармачылык идеяларыңыздарды сынап көрүп, жүзөгө ашыруу 
мүмкүнчүлүгү. 

Долбоордук билдирмени жазып баштоодон мурда сиздер 
кандай түрдөгү долбоорду каржылоого билдирме бермекчи 
болгонуңуздарды анык билишиңиздер зарыл. 

 
Долбоордун максаты жана милдеттери 
Долбооруңардын максатын коюп, милдеттерин аныктагыла. 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР: максат жана милдеттер бирдей 

мааниге ээ эмес. 
Максат – маселенин тибин көрсөтүп, аны чечүү зарылдыгын 

билдирген кыйла жалпы ырастама. 
Сөздүктө максат «умтулуу предмети» деп чечмеленет. 

Максат коюунун маани-маңызы – силердин эмнеге умтулуп 
жатканыңарды аныктоо, андан соң ага жетишүү үчүн иш-чаралар 
планы иштеп чыгуу. Бул процесс максаттуу пландаштыруу деп 
аталат. Максаттардын ачык-айкындыгы долбоордукн алкагындагы 
бардык иштер үчүн жыйынтыктоочу милдетти так аныктоого, 
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ошондой эле долбоордун жүзөгө ашырылуусун баалоого 
мүмкүндүк берет. 

Милдеттер – максатка жетишүүгө багытталган конкреттүү, 
ченөөгө мүмкүн болгон кадамдар. Алар силердин аракетиңерди 
аныкташат. 

Долбоордук милдеттерди талдаганда, экономикалык жана 
уюштуруучулук жактан аларды чечүү үчүн тандап алынган 
усулдарга канчалык туура келерин эске алуу зарыл. Силердин 
ишиңер эбегейсиз зор кошумча (каржылык, убакыт, 
интеллектуалдык) чыгымдарды талап кылбайбы? Колдо бар 
ресурстар (кесиптик камылгалуу кызматкерлер, убакыт, жабдуу) 
идеяларды ишке ашыруу үчүн жетиштүүбү? Сунуш кылынып 
жаткан долбоорду силердин уюм аткара албай калбайбы? 
Маселени чечүүнүн башка жолдору барбы? 

Долбоордун милдеттери дайым аныкталан маселе менен 
байланыштуу, анын аралык жана жыйынтыктоочу натыйжаларына 
багытталат. 

Долбоордун милдеттери (адатта эки-үчтөн көп эмес) 
белгилүү бир натыйжаларга жетишүүгө багытталышы керек (бул 
жерде …..түзүү, …..бириктирүү, ……өзгөртүү, ……жакшыртуу 
этиштик формалар ылайык болуп турат). Милдеттердин артында 
дайым күтүлүүчү натыйжалар турат. Андыктан милдеттерди 
коюуда кырдаалдын сандык жана/же сапаттык өзгөрүүлөрүн эске 
алып, пландаштыруу керек. Бул милдеттер долбооруңарда эмнеге 
жетишейин деп жатканыңарды көрсөтүүгө тийиш. Чоң 
долбоорлордо кабылдоону жеңилдетүү үчүн милдеттерди так, 
даана тунюнтуп, атүгүл номурлап бергениңер оң. 

 
Долбоордо пайдаланылуучу ресурстар 
а) жамаат 
Мында силердин долбоордо кимдер иштей турганын жана 

долбоор боюнча алардын ар бири кайсы багытта иштээрин 
белгилегиле. Долбоордун негизги аткаруучуларынын ар биринин 
кесиптик камылгасын келтиргиле (муну долбоордун тиркемесинде 
алып чыкса да болот); 

б) орду 
Эгер зарыл болсо, долбоор географиялык жагынан кайсы 

базада жүзөгө ашырыларын жана бул базаны ким берерин сүрөттөп 
жазгыла; 
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в) жабдуу 
Долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн колдо бар жана зарыл 

жабдууну, анын долбоордо кандайча пайдаланыларын сүрөттөп 
жазгыла. Билдирмедеги бюджет – долбоордун логикалык 
уландысы, анын каржылык негизделиши экендигин эске алуу 
керек. 

Долбоордун бюджети – эң бир маанилүү документтердин 
бири, ал долбоорду каржылоо мүмкүнчүлүгүн баалоого жол ачат. 
Мындан тышкары, бюджет долбоордогу усулдардын жана 
милдеттердин туура белгиленгендигин аныктоого мүмкүндүк 
берет. Акырында, бюджет кызматкерлерди башкаруунун уюмда 
кабыл алынган стили жөнүндө көп нерселерден кабар берет. 

Долбоордун бюджетин даярдоого киришүүдө бардык мүмкүн 
болгон чыгымдарды жана чыгымдарды аныктоо, биринчи 
кезектегилерин жана эң зарылдарын бөлүп алуу талап кылынат. 

Штаттык жүгүртмөнүн ар бир пункту, жабдуунун ар бир 
бирдиги, каржылоону талап кылуучу башка да чыгымдар бюджетте 
көрсөтүлүшү керек. Эгерде баалар силердин аймакта орточодон 
айырмаланса, же стандарттуу эмес жабдууну сурап жаткан 
болсоңор, эгерде долбоордун жүрүшүндө жумуштардын атайын 
түрлөрүн аткарсаңар, жумушка жана жабдууга делинген бааларды 
бюджетке калькуляциялар, прейкуранттар жана башка да 
документтердин тиркемеси менен бекемдегиле. 

Силердин долбоордун бюджети эң эле жалпы түрдө 
долбооруңарга чыгымдарын үстүрттөн жалпылап көрсөткөндө 
болгону бир бетти ээлеши мүмкүн. Долбоордо бюджетти кыйла 
кеңири чечмелөө, анын тексттик түшүндүрмөсүн да берүү талап 
кылынышы мүмкүн. 

Долбоордун сыпаттамасынын, бюджетке түшүндүрмөлөрдүн 
жана бюджеттин өзүнүн шайкештигин текшергиле. 

Эгерде силердин долбоор узак мөөнөткө эсептелген болсо, 
бюджетте эмгек акыны пландаштырууда инфляцияны да эске 
алыңыздар. 

Байланыш кызматын жана транспорт чыгымдарына 
төлөмдөр эң төмөнкү баада жана зарыл көлөмдө жүргүзүлүшү 
керек, антпесе сүрөөнчү муну бюджетти жасалма көбөйтүп 
жиберүү катары баалайт. Бирок эгер силердин долбоор маалымат 
материалдарын кеңири жайылтуу жана жарыялоо менен 
байланышкан иш-чараларды өткөрүүгө багытталган өкүлчүлүк 
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жана транспорт чыгымдары каралган болсо, сүрөөнчүнүн өзүнчө 
программа/конкурсунун шарттарына дал келген шартта, бул 
беренелер боюнча чыгымдардын өсүшүн олуттуу негиздеген 
бюджетте көрсөтө аласыңар. 

Көптөгөн донорлор, негизинен чет өлкөлүктөр, бюджетти 
туруктуу валюта менен эсептеп берүүнү өтүнүшөт. Мындай 
учурларда бардык чыгымдарды майда тыйынына чейин так эсептеп 
берүүгө убараланбай эле койсоңор болот. 

Бюджетке күтүүсүз чыгымдарды киргизбегиле, бул 
долбоордун начар даярдалганын көрсөтөт. Силер көчүрмөлөөгө, 
кеңсе буюмдарына, сарпталуучу материалдарга, транспортко ж.б. 
жумшалуучу чыгымдарды майда-чүйдөсүнө чейин баарын эсептеп 
чыгууңар керек. 
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Долбоорду иштеп чыгуунун логикалык-түзүмдүк ыкмасы 
 

Талдоо баскычы 
 
1-этап: МАСЕЛЕЛЕРДИ 
ТАЛДОО – маселелерди 
формулировкалоо, себеп-
натыйжа байланыштарын 
жана тек-жайын аныктоо. 
2-этап: МАКСАТТАРДЫ 
ТАЛДОО – аныкталган 
маселелерге жараша 
максаттарды коюу, 
«жетишүү каражаттары – 
акыркы натыйжа» 
катышын аныктоо, 
максаттарды топтоштуруу 
жана долбоордун 
стратегияларын аныктоо. 
3-этап: РЕСУРСТАРДЫ 
ТАЛДОО – максаттарга 
жетишүү үчүн 
керектелүүчү 
ресурстарды аныктоо. 

Пландаштыруу баскычы 
 
1-этап: ИШ-АРАКЕТТЕРДИН 
ЫРААТТУУЛУГУН ТАКТОО – 
долбоордун курамдык бөлүктөрүн 
аныктоо, ички логикасын текшерүү, 
максаттарды өлчөө мүмкүнчүлүгүнө 
ылайык формулировкалоо. 
2-этап: ЫКТЫМАЛ ЖАНА 
ТОБОКЕЛ ЖАГДАЙЛАРДЫ 
КӨРСӨТҮҮ – долбоордун 
аткарылышына терс таасири тийиши 
мүмкүн болгон жана долбоордун 
жетекчилиги көзөмөлдөй албай 
турган кырдаалдарды белгилөө. 
3-этап: КӨРСӨТКҮЧТӨРДҮ 
АНЫКТОО – долбоорду аткарууда 
жетишиле турган өсүштү өлчөө 
ыкмалары, көрсөткүчтөрдүн 
формулировкасы; ченөө 
каражаттарын аныктоо. 
4-этап: ИШ-ЧАРАЛАР ГРАФИГИН 
ТҮЗҮҮ – иш-чаралардын 
ырааттуулугун жана өз ара көз 
карандылыгын аныктоо, мөөнөтүнүн 
болжолдуу узактыгын аныктоо, 
чектерин белгилөө жана милдеттерди 
бөлүштүрүү. 
5-этап: ЧЫГЫМДАР ПЛАНЫН 
ТҮЗҮҮ – талап кылынуучу 
ресурстарды көрсөтүү, чыгымдоо 
графигин иштеп чыгуу, толук 
бюджетти даярдоо. 

 
Долбоордун ийгиликтүү жүрүшү негизинен төмөндөгүлөрдгө 

жараша болот: 
– уюмуңардын долбоордук ишмердикке даярдыгы; 
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– долбоордук билдирме жазуу тажрыйбасы; 
– долбоордун жаңычыл мүнөзү же өзгөчө маанилүүлүгү. 
 
Долбоорду жазуу 
Долбоорлорду өзүңөр жазууга үйрөнгүлө. 
Жакшы долбоор: 
– түшүнүктүү; 
– так; 
– ынанымдуу болушу керек. 
 
Түшүнүктүүлүк  
Долбоорду анализдеген эксперт же башка адис төмөнкүлөрдү 

даана түшүнүшү керек: 
– долбоордо белгиленген маселени; 
– ал маселени кантип чечээриңерди. 
Статистикалык маалыматтарга, өзүңөр жана башка адистер 

топтогон тажрыйбага таянып, маселени түшүнүктүү, кыскача 
туюнткула. 

Белгиленген маселени чечүү жолдорун жөнөкөй сөздөр 
менен сыпаттагыла. 

Долбоордун сыпаттамасы жөнөкөй жана ачык болушу керек. 
Чубалжыган татаал багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөрдөн 
оолак болуңуздар, аларды түшүнүү кыйын болот. «Маселе биздин 
уюмдун электрондук почтосунун жоктугуна байланышкан. 
Электрондук почтага кошулуу бул маселени чечет» деген сыяктуу 
кайталанма сөздөрдү колдонбогула. Андан көрө электрондук 
почтага кошулуу менен долбоор боюнча ишмердиктин кандай 
байланышы бар экендигин көрсөткүлө. 

Кыйынчылыктарга өтө эле көп токтоло бербегиле. Андан 
көрө долбоорду аткарууда ачыла турган мүмкүнчүлүктөрдү 
сыпаттап жазгыла: 

– долбоордун сыпаттамасы кыскача аннотацияга оңой 
келтирилгидей болушу керек; 

– тексттеги эң маанилүү деп эсептеген нерселериңерди бөлүп 
көрсөткүлө; 

– кеңири сыпаттап көрсөтүү үчүн таблицаларды жана 
диаграммаларды пайдалангыла. 
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Тактык жана тыкандык 
– Арифметикалык тактык керек. Долбооруңардагы бардык 

цифраларды үч жолу текшерип чыккыла. Эсептөө ката кетирсеңер 
же жөн эле туура эмес терип койсоңор, бөлүнгөн каржыны 
сарамжалдуу чыгымдай албастыгыңарды көрсөтөсүңөр. 

– Тилдин тактыгы. Терминдерди жана түшүнүктөрдү өз 
маанисинде так колдонгула. 

ЭСИҢЕРДЕ БОЛСУН: маселе чечүү жана жакшыртуу, 
модернизациялоо (жаңылык киргизүү) – эки башка нерсе. Анткени 
маселени чечсеңер, ишиңерди бүтүрөсүңөр да, жаңы долбоорду 
баштоого расмий жана моралдык укук аласыңар! 

Тариздөөнүн тактыгы жана тыкандыгы. Баш-аягы белгисиз 
текстти, булганган жана катар номуру коюлбаган, бүдөмүк 
басылган беттерди окуу, же болбосо небак жоюлган же туура эмес 
көрсөтүлгөн телефон чалу эч кимге жакпайт. 

 
Ынанымдуулук 
– статистика – ынандыруу куралы. Кылдат иргелип алынган 

(бирок бурмаланбаган!) маалымат силерге акча берүүгө бейтааныш 
адамды ынандыруунун эң жакшы каражаты болуп саналат; 

– цифралар – ынанымдуу, бирок жансыз аргумент. 
Жүйөңөргө адам факторун, б.а., адистерден, жарандардан, 
бийликтен ж.б. колдоо каттарын кошумчалагыла (бирок долбоор 
сизди колдогон адамдардын колдорун чогултуу иш чарасы болуп 
калбасын); 

– эгер сиз долбоордун ынанымдуу болушу үчүн өзүңүздүн 
ишмердигиңиз жөнүндө же долбоордун зарылдыгын бекемдеген 
кошумча материалдардын тиркөө сөзсүз керек деп эсептесеңиз, 
анда алардын санын көбөйтүүгө умтулбаңыз. Долбоорду 
аткаруучулардын фото сүрөттөрүнүн эксперттерге кандай кереги 
бар? 

 
Демек, долбоор кооз даракка окшош болушу керек: андагы 

маселе – ал үсүп чыккан кыртыш, дарактын өзөгү – максат, чоң 
бутактары – милдеттер, майдараак бутактары – иш-чаралар, ал эми 
мөмөлөрү – долбоордун натыйжалары. Бутактар чырмалышып же 
шактап кетиши мүмкүн болгондой эле, бир нече милдет бир эле 
иш-чара менен чечилиши мүмкүн, ал кээ бир милдеттер бир эмес, 
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бир канча иш-чаралар аркылуу аткарылат. Мындайда бюджет – 
мөмөлөрдүн жетилүүсүн тездетүүчү жер семирткич. 
 

ОШЕНТИП 

o башкы маселени айырмалап 
көрсөтөсүз 

o максаттарды аныктайсыз 

o ресурстарды талдайсыз 

o жетишүүгө мүмкүн болгон 
максаттарга токтолосуз 

o милдеттерди белгилейсиз 

o долбоорду мониторингдөө 
көрсөткүчтөрүн аныктайсыз 

o долбоорду жүзөгө ашыр 
графигин түзөсүз 

o бюджетти бөлүштүрөсүз 
 

 
 

Билдирме 

ЖК жана ТТӨ фондулары дароо эле даяр долбоор менен 
кайрылууну талап кылбайт, андыктан сиз өзүңүздүн 
долбооруңузду кыскача баяндаган билдирме жазасыз. 

Билдирмеде (2-тиркемедеги форматты караңыз) сиз 
долбооруңуздун маңызын кыскача баяндап, сиз эмне үчүн дал 
ушул демөөрчүгө кайрылууну чечкениңизди, сунушталып жаткан 
долбоорду сиздин уюм аткарууга жөндөмдүү экенин далилдейсиз 
жана долбоор үчүн суралып жаткан сумманын өлчөмүн негизги 
беренелер боюнча тактап көрсөтөсүз. ЖК жана ТТӨ фонддорунун 
кайсы багыттарга каржылык колдоо көрсөтөрүн алдын ала 
иликтеңиз. Сиздин жолдогон катыңыз ошол багыттарга дал келиши 
керек. 
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Билдирме даярдоодо белгиленген маселенин экологияга 
тиешелүүлүгү, өнөктөштөрдүн бар экендиги жана коомчулуктун 
катышуусу, пландаштырылган ишмердиктин натыйжалуулугу, 
ошондой эле долбоордун билдирме мазмунуна дал келишин эске 
алуу зарыл. Сиз уюмуңуздун эмес, өзүңүз жашаган 
коомдоштуктун муктаждыктары үчүн, өзүңүздүн шаардын, 
кыштактын жашоосун кайсы бир жагынан жакшыртуу үчүн 
иштей турганыңызды көрсөтүңүз. Сандык жана сапаттык 
көрсөткүчтөрдү пайдаланып, маселени баяндаңыз. Мына ошондо 
сиздин долбоордун зарылдыгы ачык көрүнөт. 

Маселе (же муктаждык) кандайча жана эмнеликтен келип 
чыккандыгын, эмне үчүн дал ушул сиздин уюм аны чече аларын 
көрсөтүү зарыл. Маселенин коюлушунда кызыкдар тараптардын 
жана долбоорду ишке ашыруучу уюмдун кызыкчылыктары бирдей 
эске алынууга тийиш. 

Бидирмеге долбоорду жазган киши эмес, сиздин уюмдун 
жетекчиси кол коюшу керек, бирок байланыш жүргүзүүчү жак 
катары долбоор жазган кишинин аты-жөнү көрсөтүлгөнү оң. 
Байланышуунун бардык мүмкүн болгон каналдарын (почта дареги, 
телефон, факс, электрондук почта жана башка координаттарды) 
көрсөтүүнү унутпаңыз. 

Формулировкаларды так жана абдан чынчыл жазыңыз. 
Долбоордун ишке ашырылуу мөөнөтүн, байланышуучу жакты 
жана анын координаттарын көрсөтүңүз. 

Долбоордук билдирмени жергиликтүү аймактык айлана 
чөйрөнү коргоо башкармалыгына жөнөтүңүз. Милдеттүү түрдө 
жалпы бөлүмдөн же кабылдамадан каттоодон өткөрүңүз. Эгер 
сиз аны почта аркылуу жөнөтсөңүз, кабарландырма менен 
жибериңиз. Кайра эле, тажрыйба көрсөткөндөй, эки күндөн кийин 
иштин жүрүшүн көзөмөлгө алыңыз. Жалпы бөлүмдөн билдирме 
аткаруу үчүн кимге берилгендигин кызыгыңыз. Ал киши менен 
телефон аркылуу байланышсаңыз да болот. Көп учурларда (бирок 
дайым эмес) мындай аракет процессти тездетет, кат башка 
дарекке түшүп калган болсо, кимге берилгенин сизге айтышат. 

 
Билдирме берүүнүн мөөнөттөрү 
Эгер сиз билдирмеңизди акыркы мөөнөттөн эртерээк 

жөнөтсөңүз, анда фонд белгилеген мүчүлүштүктөрдү оңдогонго 
мүмкүнчүлүгүңүз болот. 
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Долбоордук мезгил 
Адатта бир жылдан узакка созулчу долбоорлор каралбайт. 

Эреже катары, «өсүү чекитинде» турган, б.а. каралган иш-чаралары 
улантылып, андан ары өнүктүрүлүп жаткан долбоорлор колдоо 
табат. 

Каанча нуска талап кылынса, ошончону жөнөтүңүз. 
Билдирме берүүнүн акыркы мөөнөтүнөн кечикпеңиз. 
Эгер сиз бул мөөнөттү эске албасаңыз, бардык эмгегиңиз 

бекерге кетет. 
Эгер сиз утуп калсаңыз, жеңип чыккандыгыңыз тууралуу 

куттуктоону кабыл алыңыз! Сиз ага татыктуу болдуңуз! 
Бирок эгер жолуңуз болбой калса, эми баары бүттү деп 

ойлосоңуз, жаңылышасыз! Баары жаңы гана башталып жатат. Сиз 
жаратылышты коргоо фонду менен келишимге кол коёсуз жана 
анда жана өзүңүздүн долбооруңузда жазылгандарга ылайык иш 
алып барууга милдеттенесиз. 

Эгер сиз утпай калсаңыз, көңүлүңүз чөкпөсүн! Аракет 
кылыңыз, үйрөнүңүз жана күтүңүз – сиздин көчөдө да майрам 
болгон күн келет! 
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1-тиркеме  

 
КР Өкмөтүнө караштуу  

Айлана чөйрөнү коргоо жана  
токой чарба мамлекеттик агенттигинин буйругу менен  

БЕКИТИЛГЕН 

№ 9   2006-ж. 01.02 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү 
коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы 

Консультациялык кеңеш жөнүндө ЖОБО 
 

ПРЕАМБУЛА 
Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба 

мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамлекеттик агенттик) 
жана Кыргыз Республикасынын экологиялык коомдук 
уюмдары (мындан ары – БӨУ): 

КР Президентинин коомдук катышуу жөнүндөгү 2005.14.06 
РП№218 буйругун аткаруу максатында, 

экологиялык маселелерди чечүүгө Мамлекеттик 
агенттиктин жана республикадагы БӨУлардын биргелешкен 
күч-аракет жасашы талап кылынарын билип, 

КР аймагында иш жүргүзүүчү субъектилердин 
республиканын туруктуу өнүгүшүнө укуктук талаанын чегинде 
көмөктөшүү жагынан укуктарын жана жоопкерчилигин эске 
алып, 

Экологиялык мааниси бар чечимдерди кабыл алуу 
боюнча Мамлекеттик агенттик менен коомчулуктун 
ортосундагы иштешүүнү камсыздоо максатын көздөп, 

КР Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү коргоо жана 
токой чарба мамлекеттик агенттигинин алдында 
Консультациялык кеңешти (мындан ары – Консультациялык 
кеңеш) түзүүнү чечишти. 
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1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 
Ушул Жобо Консультациялык кеңештин ишмердигинин 

жана уюштурулушунун принциптерин аныктайт. 
Консультациялык кеңеш Мамлекеттик агенттиктин жана 

БӨУлардын өкүлдөрүнөн турат да, Мамлекеттик агенттиктин 
алдындагы кеңеш берүүчү орган болуп саналат. 

Консультациялык кеңештин курамы Мамлекеттик 
агенттиктин директорунун буйругу менен бекитилет. 

Консультациялык кеңештин ишмердигинин негизги 
максаты – Мамлекеттик агенттик менен БӨУлар ортосунда 
жаратылышты коргоо жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча 
кызматташтыкты чыңдоо. 

Консультациялык кеңештин отурумдарында талкуулана 
турган маселелерди анын төрагасы жана кеңештин мүчөлөрү 
аныктайт. 

Консультациялык кеңештин чечимдери сунуш мүнөзүндө 
чыгарылат. 

Кызматташуу жарандык коомду чечим кабыл алуу 
процессине катыштыруу аркылуу, бардык кызыкдар тараптар 
ортосунда сүйлөшүүлөрдү уюштуруу, жаратылышты коргоо 
жана туруктуу өнүгүү маселелери боюнча практикалык иш-
аракеттерди колдоо жолу менен жүзөгө ашырылат. 

2. БАШКАРУУ ТҮЗҮМҮ ЖАНА ОРГАНДАРЫ 
 
Консультациялык кеңештин жогорку башкаруу органы 

болуп анын мүчөлөрүнүн отуруму саналат. 
Консультациялык кеңешти Мамлекеттик агенттиктин 

директору жетектейт. 
Консультациялык кеңештин тең төрагасы болуп кеңештин 

мүчөлөрү шайлаган БӨУ өкүлү саналат. 
Консультациялык кеңеш 15 кишиден турат, мунун 8и – 

БӨУ өкүлдөрү, 7си – Мамлекеттик агенттиктин өкүлдөрү. 
Консультациялык кеңештин отурумдары айына 1 жолудан 

кем эмес ирет (айдын соңку шаршембисинде) өткөрүлөт. 
Консультациялык кеңеш анын курамынын үчтөн экисинен 

кем бөлүгү катышканда чечим кабыл алууга укуктуу. 
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Чечимдер ачык добуш берүү аркылуу добуштардын жөнөкөй 
көпчүлүгү менен кабыл алынат (эгер конкреттүү маселе үчүн 
башкача тартип каралбаса). 

Консультациялык кеңештин отурумдарынын арлыгындагы 
мезгилде утурумдук уюштуруу иштерин катчылык жүргүзөт. 

Катчылык Консультациялык кеңештин отурумунда анын 
курамынан шайланат. 

Катчылык Консультациялык кеңештин 3 мүчөсүнөн турат. 
Булардын бири – Мамлекеттик агенттиктин директору тарабынан 
дайындалуучу жооптуу катчы. 

Консультациялык кеңеш өзүнүн отурумдарына айрым 
маселелерди талкуулоо үчүн Мамлекеттик агенттиктин адистерин, 
БӨУлардын жана башка уюмдардын, мекемелердин өкүлдөрүн 
чечүүчү добуш укугусуз катышууга чакыра алат. 

Консультациялык кеңеш өзүнүн курамына жаңы мүчөлөрдү 
киргизүүгө, ушул Жобого өзгөртүүлөр менен толуктоолорду 
киргизүүгө укуктуу. 

Консультациялык кеңештин мүчөлөрү БӨУлардын 
мүчөлөрүнүн катарынан БӨУлардын улуттук жыйындарында 
шайланат. 

Консультациялык кеңештин мүчөлөрүн Мамлекеттик 
агенттиктин директору ушул агенттиктин өкүлдөрүнүн катарынан 
дайындайт. 

Консультациялык кеңештин отурумдарынын бардык 
документтери катчылыктын карамагында болот. Катчылык 
материалдардын жүргүзүлүшү жана сакталышы үчүн жекече жооп 
берет. 

Консультациялык кеңештин мүчөлөрү эки жылдык мөөнөткө 
шайланат. 

Катчылык Консультациялык кеңештин ишин уюштурат жана 
утурумдук жетектейт да, Консультациялык кеңешке жана 
Консультациялык кеңештин төрагасына отчет берип турат. 

Консультациялык кеңештин ишмердигин токтотуу чечими 
анын отурумунда кабыл алынат. 
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2-тиркеме 

 
Долбоор түзүүгө билдирме 

ДОЛБООР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАР 

 
КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!  
Билдирменин бардык пункттарын толтуруу зарыл. 
Бул жоболор бузулса, сиздин билдирме четке кагылышы мүмкүн 
 
  
Долбоордун аталышы  

Долбоордун узактыгы 
 

 

 
Долбоордун бюджетинин жалпы 
көлөмү, сом  

 

 
Суралуучу сумма, сом  

 

 
Долбоор жүзөгө ашырыла турган 
аймак 

 

 
1. Билдирме берген уюмдун кыскача резюмеси  
Төмөнкү маалыматты берип коющуз: 
1.1. Уюмдун аталышы  
1.2. Уюмдун негизги ишмердиги – кыскача 
1.3. Уюмдун өнөктөштөрү (иштеп жаткандары жана долбоорго 
катышуусу пландалып жаткандары) – санап көрсөтүңүз. Алар 
менен кызматташууңар канчага созулат жана алар долбоорго 
кандайча катышат? 
 
2. Долбоордун (ишмердиктин) резюмеси  
Төмөнкүлөрдү сыпаттап бериңизчи: 
2.1. Долбоордун максаты  
2.2. Маселенин сыпатталышы  
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2.3. Долбоордун милдеттери  
2.4. Долбоорду жүзөгө ашыруу механизмдери  
2.5. Күтүлүүчү натыйжалар  
2.6. Долбоор боюнча соңку камкордукка алынуучулар  
2.7. Долбоорду мониторингделиши жана бааланышы. 
 
3. Долбоордун туруктуулугу кандайча камсыздалат жана аны 

жүзөгө ашыруудан кандай натыйжа алынат? 
 
                      Календарлык план 
 

№ Иш чаранын 
аталышы 

Жыл, ай Көрсөткүчтөр 

1.     
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
 

4. Долбоордун бюджети 
4.1. Бюджеттик таблицаны толтургандан кийин чыгымдардын 
ар бир беренеси боюнча кыскача түшүндүрмө берүү зарыл. 
4.2. Сиз өнөктөшүңүздүн каржылык же башка түрдөгү салым 
кошуу жөнүндөгү кепилдик катын көрсөтүшүңүз керек. Салымдын 
өлчөмүн көрсөтүү зарыл. 
 
5. Кошумча материалдар жана тиркемелер (кызматташууга 
чейинки жана андан кийинки фото ж. у. с.). 
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 2а-тиркеме 
 

Уюм жөнүндө маалыматтар 
 

Уюмдун аталышы (каттоо жөнүндөгү күбөлүгү 
боюнча) 

 

Туруктуу иштеген кызматкерлеринин саны  

Юридикалык дареги (индексин да көрсөтүү 
керек) 

 

Факт жүзүндөгү дареги (индексин да көрсөтүү 
керек) 

 

Телефон (кодун да көрсөтүү керек)  

Факс (кодун да көрсөтүү керек)  

Электрондук дареги  

Уюмдун ИНН  

Уюмдун банк реквизиттери  
ОКПО  
Банктын аталышы  

БИК  

Эсептешүү счету №  

Банктын жайгашкан жери  

Уюмдун жетекчисинин Ф.А.Ж.  

Кызматы (устав боюнча)  

Долбоордун жетекчисинин Ф.А.Ж.  
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Билдирүүчү  
Мен ушул билдирмеде жана ага тиркелген документтерде 
көрсөтүлгөн бардык маалыматтар так жана толук деп 
жоопкерчилик менен билдирем. Жалган маалымат берсем, 
билдирмем каралбай калышы жана/же грант жокко чыгарылышы 
мүмкүн экендигин билем. Конкурска катышуу эрежелери менен 
таанышканмын жана макулмун. 
Ф.А.Ж. 
 
Колу 
 
М.О. 
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2б-тиркеме 
 
 

Долбоордун өнөктөшү  
 

Ырастоо  
 

 
ДОЛБООР_____________________________________________ 
  
МЕЗГИЛ____________________________________________ 
 

 
 
Мен, төмөндө кол койгон адам, Билдирүүчү (Билдирүүчүнүн 
уюмунун аталышы) менен биргеликте жогоруда аталган долбоорду 
жүзөгө ашыруу боюнча билдирмедеги (долбоордун аталышы) 
долбоорго катышууга макулмун. 
 
Мен билдирүүчүнүн сунушуна ылайык катышууга талапкерлигим 
киргизилген долбоор менен кылдат таанышып чыктым, андагы 
каралган мезгил аралыгында бул долбоор менен иштеше алам жана 
иштешүүнү каалайм. 
 
 

Ф.А.Ж.  

Колу   

Дата  
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3-тиркеме 

Экологиялык маалымат алууга суроо-талапты кантип берүү 
керек  

 Сизге керектүү маалыматтарга кайсы уюмдар ээ экендигин, 
ал маалыматтар мамлекеттик же коммерциялык сыр болуп 
саналарын же сыр эместигин аныктаңыз. Суроолорду айкын жана 
ырааттуу түрдө коющуз. 

 Курулай декларация жасоодон жана көп сөздүүлүктөн 
сактаныңыз. Мындай тексттер адатта окулбайт. Сабаттуу жана 
ынанымдуу түзүлгөн, жакшы кагазга бастырылган, урунттуу 
сөздөрү жана сөз айкаштары белгиленген каттар эң жакшы 
таасирге ээ болот. 

 Сиз өзүңүздүн суроо-талабыңызды негиздебесеңиз да болот – 
жогоруда айтылгандай, жарандардын маалымат алуу укугу буга 
жол берет. Кааласаңыз, маалымат эмне үчүн керектигин кыскача 
айтып өтсөңүз болот. 

 Мансаптагылар жана кызмат адамдары жарандардын 
маалымат алуу укугун жакшы билет деп үмүттөнбөй эле коюу 
керек. Анткени бул азырынча кеңири колдонула элек, сейрек 
учурларда эске алынып жаткан мыйзамдардан болуп саналат. 

   Суроо-талапта сиздин маалымат алуу укугуңузду жана 
уюмдун аны берүү милдетин камсыздаган мыйзамдардын 
беренелерине (биринчи кезекте – КР Конституциясына, 
«Информатизациялоо жөнүндөгү» мыйзамга, «Айлана чөйрөнү 
коргоо жөнүндөгү» мыйзамга) шилтеме жасаңыз 

Суроо-талаптын текстинен мыйзамдардын үзүндүлөрүн окуганда, 
кызмат адамы маалыматты талап кылуунун негиздүүлүгүн түшүнө 
алат. Кээ бир учурларда оң натыйжага дароо эле жетишүү мүмкүн. 

 Суроо-талапты конкреттүү маселеге тиешеси бар башка 
мыйзамдардан алынган жоболор менен да толуктоого болот. 

 Кызмат адамы маалымат берүүдөн негизи жок эле баш тартса 
же сизге керектүү маалыматты камтыбаган курулай жооп кайтарса, 
жогору турган жетекчилерге кайрыла аласыз. Алар да жардам 
бербей койсо, мыкты юристтин колдоосуна таянып, сотко бериңиз. 
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Далилдүү таянычка ээ болуу үчүн суроо-талака төмөнкүдөй 
эскертүүнү кошумчалаңыз: «Маалымат берүүдөн баш 
тартсаңыздар, сиздердин мындай иш-аракетиңиздерди сотто 
даттануум үчүн зарыл боло турган жазуу жүзүндөгү жүйөлүү 
жоопту беришиңиздерди суранам». 

 Көпчүлүк уюмдарда маалыматты сизге оозеки эле сураганда 
бериши мүмкүн. Эгер даярдоо үчүн убакыт талап кылынса, жазуу 
жүзүндөгү суроо-талап берүүгө туура келет. Чатакташып калган 
учурда да ушинтүү керек. 

Суроо-талапты сизге керектүү маалыматка ээ уюмга жиберип, аны 
берүүгө ыйгарым укуктуу адамга (уюмдун жетекчисине) гана 
кайрылуу керек. Башка кызматкерге кайрылан болсоңуз деле эч 
нерсе болбойт: бул жөнүндө сизге эң кыска убакыт ичинде 
кабарлап, каякка кайрылуу керектигин көрсөтүүгө алар милдеттүү. 

 Оң натыйжага жетишүү үчүн ар бир конкреттүү учурда катка 
эмнелерди кошумчалоо керектигин өзүңүз чечээриңизди билип 
жүрүңүз. 

Төмөндө суроо-талаптын үлгүсү берилди. Сиз аны негиз катары 
пайдалансаңыз болот. 
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Суроо-талаптын үлгүсү 

 

Уюмдун дареги, сиз кайрылган адамдын кызматы, фамилиясы, аты, 
атасынын аты 

Маалымат берүү жөнүндө 

Суроо-талап 

 

«…» мыйзамдын ___-беренесинин негизинде 

Төмөнкү маалыматтарды беришиңерди өтүнөм (өтүнөбүз) 

1. _______________________________ 

2. ______________________________ 

Мыйзамдарга ылайык, суралуучу маалымат жашыруун 
болушу мүмкүн эмес, аны менен таанышып көрүүгө чек коюлбашы 
керек. Эгер суралып жаткан маалыматтын кайсы бир бөлүгү 
Сиздин оющузча жашыруун болсо же аны билүүгө чек коюлган 
болсо, ким жана кайсы ченемдик актынын негизинде бул 
маалыматты билүүгө чек коюу чечимин кабыл алгандыгын 
кошумча түрдө кабарлап коюшуңузду суранам (суранабыз). 

Жоопту мыйзамда белгиленген мөөнөттө төмөнкү дарекке 
жиберишиңизди өтүнөм (өтүнөбүз):
 ______________________________ 

 _______________________________. 

Тиркемелер (эгер бар болсо)  

Сизди урматтап, … 

Колу (колдору) 

Ф.АА., уюм (эгер бар болсо) дареги, дата. 

 Суроо-талапты сөзсүз түрдө жалпы бөлүмдөн же 
кабылдамадан каттатыңыз. Эгер почта аркылуу жиберсеңиз, 
кабарландырма менен жөнөтүңүз. Тажрыйбадан белгилүү болгондой, 
иштин жүрүшүн эки күндөн кийин көзөмөлдөп коюу зарыл. Жалпы 
бөлүмдөн суроо-талаптын аткаруу үчүн кимге берилгендигин сураңыз. 
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Ал адам менен телефон аркылуу байланышсаңыз да болот. көбүнчө 
(бирок дайым эмес) мындай аракет процессти тездетет. Эгер кат туура 
эмес дарекке түшкөн болсо, кимге беришти сизге айтып беришет. 

Эгер суроо-талапты бир нече инстанцияга жиберсеңиз, аны дагы 
кимдерге жөнөткөндүгүңүздү кайсы учурларда каттын баш жагында 
көрсөтүүнү өзүңүз чечүүгө аракеттениңиз. Кээ бир инстанциялар үчүн 
бул компетенттүү жооп жазууга түрткү болсо, башкалары үчүн кыжыр 
келтире турган жагдай болот. 

Адабияттар  

 
1. Участие общественности в процессе принятия решений по 
вопросам, касающимся окружающей среды. Д.В. Афиногенов, А.С. 
Карпов. Представлено на семинаре «Совершенствование системы 
участия общественности в процессе принятия экологически 
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