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2017-жылдагы БАМИнин 
жыйынтыгы. 

 Кызыл-Туу АА 
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КР Бюджеттик кодекси: ачык айкындуулукка 
талаптар 

129-берене. Бюджеттик айкындуулукка баа берүү 
көрсөткүчтөрү 

 

3. БАМИ Өкмөт тарабынан кабыл алынган усулга 
ылайык коммерциялык органдар (жарандардын 
демилгечи топтору) тарабынан бааланат. Коомдук 
баалоонун натыйжалары жергиликтүү бюджеттердин 
айкындуулугунун өсүшүн камсыз кылуу үчүн 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
тарабынан эске алынат.  



«Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоору Швейцариянын ѳнүктүрүү  

жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланып, Өнүктүрүү саясат институту аткарат 

БАМИни баалоого маалымат чогултуу 
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БАМИ  
төмөнкү формула менен эсептелет 

I = I1 × I2 + I3 
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1-индекс 

бюджеттик документтин курамы, 
толуктугу жана көрүнүктүүлүгү: 
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2-индекс 
калкка бюджет жөнүндө маалыматтын 

жеткиликтүүлүгү: 
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3-индекс 
бюджеттик процессте жарандардын 

катышуусу: 
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БАМИнин жалпы жайынтыгы 
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Балл Бюджеттин айкындуулугунун ыктымал баасы 

0-20 балл Бюджеттин айкындуулугу канааттандырылбаган 

деңгээлде турат. Маалымат берилбейт же өтө аз берилет. 

Жарандар бюджеттик процесске тартылган эмес 

21-40 балл Бюджеттин айкындуулугу канааттандырган деңгээлде 

турат. Минималдуу маалымат берилет, жарандар 

бюджеттик процесске көп жакшы тартылган эмес 

41-60 балл Бюджеттин айкындуулугу орточо деңгээлде 

камсыздалган. Маалымат толук эмес өлчөмдө берилет, 

жарандар бюджеттик процесске тартылган, бирок 

туруктуу негизде тартылган эмес 

61-80 балл Бюджеттин айкындуулугу бир кыйла жакшы деңгээлде 

камсыздалган, берилген маалыматтын көлөмү жетиштүү, 

жарандар бюджеттик процесске туруктуу тартылган 

81-100 баллов Бюджеттин айкындуулугу жогорку деңгээлде 

камсыздалган, маалымат чоң өлчөмдө берилет, жарандар 

бюджеттик процесске жигердүү катышып турушат 
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БАМИни жакшыртууга сунуштар: 

Айыл аймактын бюджеттик процессинин 
календардык планын түзүү; 

Социалдык-экономикалык өнүктүрүү 
программасын өз убагында даярдоо; 

Жергиликтүү калкты өнүктүрүү үчүн 
ресурстар жөнүндө маалымдоо; 

 Бюджеттик угууларга чейин бюджеттин 
кыскача сүрөттөлүшүн таратуу; 
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БАМИни жакшыртууга сунуштар: 

Жергиликтүү салыктардын ставкалары 
жөнүндө жарыялоолор; 

 Буклеттердин/маалымат баракчаларынын 
иштеп чыгуу; 

 Бюджетти түзүү мөөнөттөрүн эске алуу; 

Ар бир бюджеттик чечимдерге токтомдор 
же түшүндүрмө каттарды даярдоо; 

Диаграмманы колдонуу; 
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Байланыш үчүн маалыматтар 

Өнүктүрүү саясат институту (DPI / ИПР) 

«Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын 

жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоору 

Кыргыз Республикасы, 720001 

Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108 

Тел.: +(996 312) 976-530 (531, 532, 533, 534) 

Факс: +(996 312) 976-529 

Моб.: +(996 770) 771-156 

Э-дарек: office@dpi.kg 

Вебсайт: www.vap.kg 

mailto:dpi.office.kg@gmail.com
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Байланышуу үчүн маалымат 

«Айкын бюджет үчүн» Альянсы» Юридикалык 
Жактардын Бирикмеси 

 

Дареги: Кыргыз Республикасы, 720017 

Бишкек ш., Исанов көчөсү, 20 

 (Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет) 

Тел.\Факс: +(996 312) 314-086 

Э-почта: budget.kg@gmail.com 

Вебсайт: www.abt.kg 


