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Алдын алуу иш жүзүндө»
«Профилактика в действии»/
Crime prevention in Action)
Чакан гранттар программасы
«Алдын алуу иш жүзүндө» («Профилактика в действии» /Crime prevention in
Action) Чакан гранттар программасы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына
жана башка жергиликтүү деңгээлдеги кызыкдар болгон тараптарга коомдук коопсуздукту
камсыздоо боюнча биргелешкен пландарды же ушул чөйрөдөгү башка ушул сыктуу
саясаттарды иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүүгө багытталган.
Программаны, БУУнун баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын
колдоосу менен, «Жарандык союз» коомдук бирикмеси иш жүзүнө ашырат.
Гранттардын максаттуу багыты
Грант алууга талапкер болгон долбоорлор жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары,
милиция, коомчулук жана башка кызыкдар тараптар белгилеген коомдук коопсуздуктун
артыкчылык көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшүшү жана коомдук коопсуздукту камсыздоо
жана укук бузууларды алдын алуу боюнча биргелешкен пландарга же жергиликтүү
деңгээлдеги башка ушул сыктуу саясаттарга ылайык келиши керек. Ушул сыяктуу
документтердин негизги шарты болуп ар кайсы тараптардын (алдын алуунун
субъектилери) катышуусу эсептелинет.
Чакан гранттар программасын ишке ашыруунун географиясы
1) Кулунду айыл аймагы (Лейлек району, Баткен облусу);
2) Үч-Коргон айыл аймагы (Кадамжай району, Баткен облусу);
3) Ноокат ш. (Ноокат району, Ош облусу);
4) Кара-Суу ш. (Кара-Суу району, Ош облусу);
5) Кара-Кулжа айыл аймагы (Кара-Кулжа району, Ош облусу);
6) Ала-Бука айыл аймагы (Ала-Бука району, Жалал-Абад облусу);
7) Кербен ш. (Аксы району, Жалал-Абад облусу)
8) Сузак айыл аймагы (Сузак району, Жалал-Абад облусу);
9) Октябрь айыл аймагы (Аламүдүн району, Чүй облусу);
10) Аманбаев айыл аймагы (Кара-Буура району, Талас облусу);
11) Чаек айыл аймагы (Жумгал району, Нарын облусу);
12) Жети-Өгүз айыл аймагы (Жеты-Өгүз району, Ысык-Көл облусу);
13) Свердлов району (Бишкек ш.);
14) Чолпон айыл аймагы (Кочкор району, Нарын облусу);
15) Өзгөн ш. (Ош облусу);
16) Нариман айыл аймагы (Кара-Суу району, Ош облусу);
17) Кызыл-Туу айыл аймагы (Сузак району, Жалал-Абад облусу);
18) Ак-Суу айыл аймагы (Лейлек району, Баткен облусу);
19) Халмийон айыл аймагы (Кадамжай району, Баткен облусу).
Долбоорлорду ишке ашыруунун узактыгы
Программанын алкагында узактыгы 4,5 айга чейинки долбоорлор колдоого алынат.

Гранттын өлчөмү
Бир гранттын максималдуу өлчөмү – 203 миң сом. Мында, долбоордо долбоордун жалпы
бюджетинен 1/4 кем эмес бөлүгү (25%) ТЕҢ-каржылоону алдын ала каралышы керек.
ТЕҢ-каржылоочу тарап: ЖӨБ органдары жана/же башка алдын алуу субъектилери
(КААБ, БӨУ, жеке адамдар ж.б.), ошондой эле өтүнмөөчүнүн өзү болушу мүмкүн
ТЕҢ- каржылоо акчалай же накталай түрдө да, ошондой эле материалдык жана эмгек
ресурсу катарында көрсөтүлүшү мүмкүн. ТЕҢ-каржылоочу тараптан ТЕҢ-каржылоо
расмий кат менен ырасталышы керек.
Жалпы гранттык фонд 2 436 000 сомду түзөт.
Административдик чыгымдардын үлүшү сураган сумманын 1/3 нен ашпашы керек (айлык
акысы, офистин ижарасы, коммуникацияга кеткен чыгымдар ж.б.).

.
Өтүнмөөчүлөргө карата болгон талап
Сынакка катышууга укуктуу: катталган коомдук алдын алуу борборлору, катталган
коммерциялык эмес уюмдар, жергиликтүү активисттер, алар:
•
•

•

Өз ишмердүүлүгүн долбоордо көрсөтүлгөн 19 пилоттук жерлердин биринде
ашырышат;
Укук бузууларды алдын алууда тургундардын, милициянын жана ЖӨБ
органдарынын ортосунда социалдык өнөктөштүктү өрчүтүү чөйрөсүндө
тажрыйбасы бар;
Банктык эсеби бар.

Жогорудагы аталган талаптарга ылайык келбеген өтүнмөөчүлөрдөн түшкөн
долбоордук сунуштамалар каралбайт.
Артыкчылыкка ээ болушат:
•
•

Долбоорлорду ишке ашырууда же долбоордук ишмердүүлүктө катышууда
мурдатан тажрыйбасынын болушу;
Өтүнмөөчүнүн, коомдук коопсуздукту жана укук бузууларды алдын алуу боюнча
биргелешкен пландарды иштеп чыгууга жана иш жүзүнө ашырууга же өтүнмөөчү
өкүл болгон калтуу жайлардын аймагында ушуга окшош саясаттарга тикелей
катышышы.

Бир өтүнмөөчүдөн чектелбеген сандагы долбоордук өтүнмөө келиши мүмкүн, бирок,
баардык талаптарга ылайык келген жана тандоонун жыйынтыгы боюнча эң чоң жыйынтык
упайга ээ болгон бирөө гана өтүшү мүмкүн.
Долбоорлорго карата болгон талап
Грантты алууга талапкер болгон долбоорлор төмөнкү талаптарга ылайык келиши керек:
•

•
•

Жериндеги коомдук коопсуздукту жана укук бузууларды алдын алуу чөйрөсүндөгү
артыкча көйгөйлөрдү чечүүгө жана коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укук
бузууларды алдын алуу боюнча биргелешкен пландарды
жана/же окшош
саясаттарды иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүүгө багытталган;
Ченемдүү натыйжаларды, жетишүүнүн индикаторлорун жана аларды тастыктаган
ыкмаларды камтыган;
Тандалган көйгөйлөрдү, милдеттерди жана иш жүзүнө ашыруунун сунушталган
ыкмаларын так тастыктоону камтыган;

•
•
•

•
•

•

Так максатты, милдеттерди, иш жүзүнө ашыруунун убактысын, планды жана
бюджетти камтыган;
Чараларды иш жүзүнө ашырууда ЖӨБО, ИИОнун жана башка тараптардын
катышуусу каралган;
Иш чараларды кош каржылоо долбоордун жалпы бюджетинен 1/4 кем эмес бөлүгү
ЖӨБ органдары жана/же башка алдын алуу субъектилери (КААБ, БӨУ, жеке
адамдар ж.б.) тарабынан каралган, ал кош каржылоочу тараптан расмий кат
менен же расмий чечим менен ырасталышы керек;
Долбоор ишке ашкандан кийин натыйжалардын туруктуулугунун негиздөөсүн
камтыйт;
Сүйлөшүүнүн ыкмаларын жана кызыкдар топтордун (ИИО, ЖӨБО, КААБ, жарандык
коом ж.б.) жана ишке ашыруунун бардык этабында тургундардын алдында ачык
болуу камтылган;
Долбоор ийгиликсиз ашырылган учурда каражаттарды кайра кайтарып берүү
боюнча өтүнмөөчүнүн жазуу жүзүндө макулдугун камтыган.

Программанын алкагында каралбай турган өтүнмөөлөр, эгерде төмөнкүлөрдү
камтыган болсо:
•
•
•
•
•
•

Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына каршы болсо;
саясий партиялардын ишмердүүлүгү менен байланышкан жана/же тигил же бул
саясий күчтөр жана шайлануучу кызматка талапкер үчүн үндөөлөрдү;
диний үндөөлөрдү;
жалаң кайрымдуулук, гуманитардык иш-чараларды жана инфраструктуралык гана
долбоор болсо;
өлкөнүн аймактары боюнча жеке же топ менен кыдырууну;
жалаң гана окутуу иштери болсо.

Өтүнмөөлөрдү өткөрүү
Долбоордук өтүнмө жана аны коштогон документтер action@reforma.kg электрондук
почтасына 30-майда 2017-ж. (шейшемби) саат 17:00 кеч эмес жөнөтүлүшү керек. Катта
«Чакан гранттар программасына» деп аталышын көрсөтүү зарыл.
Долбоордук өтүнмөөнү өткөрүү үчүн керектүү болгон документтердин тизмеси:
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Толтурулган жана кол коюлган өтүнмөнүн формасы (PDF жана Wordдо);
Бюджеттин толтурулган формасы;
Чакан гранттар программасына катышууга кызыкчылык кат, долбоор ийгиликсиз
ашырылган жана Гранттык келишимдин шарттарын бузган учурларда
каражаттарды кайра кайтарып берүү боюнча макулдугун көрсөтүүсү менен;
Долбоорго тартылган тараптардан – ИИО, ЖӨБО ж.б. – кызыкчылык каттар;
Долбоордун жалпы бюджетинен ченеми 1/4 кем эмес бөлүгүн ТЕҢ-каржылоого
даярдыгы боюнча макулдугу тууралуу ТЕҢ-каржылоочу тараптын расмий каты
же расмий чечими;
Коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укук бузууларды алдын алуу боюнча
биргелешкен план же буга окшош саясат (PDF форматында);
Долбоордун жетекчисинин резюмеси;
Банктын реквизиттери (эсеп кыргыз сому менен);
Юридикалык жактар үчүн – катталгандыгы тууралу күбөлүк.

Долбоордук өтүнмөөлөр боюнча бардык суроолор
менен Сиз
биз менен
0772944364 телефону жана
action@reforma.kg электрондук почтасы аркылуу
байланышсаңыз болот.

Өтүнмөөлөрдү кароонун тартиби
Долбоордук өтүнмөөлөрдү, кандай болсо да коомдук коопсуздукту камсыздоо жана укук
бузууларды алдын алуу маселелери менен байланышы бар ар кайсы бөлүмдөрдүн
өкүлдөрүн камтыган укук бузууларды алдын алуу маселелери боюнча
Координациялык кеңеш баалайт. Комитеттин максаты долбоордук сунуштамаларды
тандоодо ачыктыкты, айкындыкты жана сынактык негизди камсыз кылуу, мыйзамга, Чакан
гранттар программасына, ошондой эле долбоордук сунуштамалардагы максаттарына
жана милдеттерине айкалыштыгын байкоо.
Негизги милдеттер:
• Долбоордук өтүнмөөлөрдү баалоо жана тандоо;
• Тандалып алынган долбоордук өтүнмөөлөрдүн иш жүзүнө ашырылышын баалоо;
• Программаны иш жүзүнө ашыруу боюнча мамлекеттик органдар менен
сүйлөшүүлөргө жана өнөктөштүккө колдоо көрсөтүү, улуттук деңгээлдеги иш
чараларга (натыйжаларды презентациялоо ж.б.) катышуучуларды чакырууга
жардам берүү;
• Бардык ишмердүүлүктөр боюнча мыйзам жана Чакан гранттар программасы менен
айкалыштыгын көзөмөлдөө.
Комитеттин отуруму жолугушуу жана онлайн добуш берүү чегинде жүргүзүлөт жана
протокол жүргүзүлөт. Катчылыктын милдетин Жарандык союз аткарат.
Өтүнмөөлөрдү жыйноо
Сынак жарыялангандан кийин Жарандык союздун жана БУУнун баңги заттар жана
кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын өкүлдөрү Чакан гранттар программасы тууралу
маалыматты болушунча кеңири таркатуу үчүн негизги пилоттук муниципалитеттерде
тендердин алдында жолугушууларды өткөрүшөт.
Долбоордук сунуштамалар үч жуманын ичинде чогултулат. Бул этапта Жарандык союз
өтүнмөөчүлөргө жалпы тартиптеги түшүндүрмөлөрдү жөнөтүшү мүмкүн (долбоордук
өтүнмөөлөрдүн мазмундуу жагын тийбеген), аларды талапкерлер өздөрүнүн сунуштарын
иштеп чыгууга колдонсо болот, бирок бир жуманын ичинде гана.
Өтүнмөөлөрдү тандоо
Долбоордук өтүнмөөлөрдү тандоого Кеңеш тартылат. Кеңештин отурумунда өтүнмөөлөр
каралат жана чендердин негизинде жыйынтыктоочу баалар берилет, алар боюнча
Кеңештин мүчөлөрү упайларды коюшат. Өтүнмөөлөрдү тандоо жыйынтыкталган
упайлардын саны боюнча жүргүзүлөт. Ошондой эле, негизги грант алуучулар
долбоорлорду ишке ашырбай же туура эмес иштерди жүргүзсө, каражаттарды өткөрүп
берүү үчүн долбоордук өтүнмөөлөрдүн резерви уюштурулат.
Долбоордук өтүнмөөлөрдү баалоонун чендери
№

Чендер

Упайлар

1. Өтүнмөөчүнүн ылайык келүүсү
1.1

Укук бузууларды алдын алуу маселелери боюнча
ишмердүүлүктө тажрыйбасынын болушу

1.2

Ишмердүүлүктү пилоттук аймакта иш жүзүнө ашыруу

1.3

Долбоордун

жетекчисинин/жеке

өтүнмөөчүнүн

0дөн 5ке чейин
0/5

№

Чендер
Упайлар
билиминин деңгээли: орто, атайын-орто, толук эмес
0дөн 4кө чейин
жогорку, жогорку

1.4

Долбоорлорду ишке ашырууда же долбоордук 0дөн 5ке чейин
ишмердүүлүктө катышууда мурдагы тажрыйбасы, ар
бир жыл үчүн – 1 упай, бирок 5тен жогору эмес

1.5

Банктык эсептин болушу (кыргыз сому менен)

0/5
Сөзсүз ченем

2. Долбоордук өтүнмөөлөрдүн ылайык келиши
2.1

Жериндеги укук тартибиндеги жана укук бузууларды 0дөн 10го чейин
алдын алуу чөйрөсүндөгү артыкча көйгөйлөрдү чечүүгө
Сөзсүз ченем
багытталышы

2.2

Коомдук коопсуздукту жана укук бузууларды алдын 0дөн 10го чейин
алуу боюнча жана/же ушуга окшош саясаттардын
биргелешкен план менен байланышы
Жетишүүнүн индикаторлорун жана аларды тастыктаган
0дөн 5ке чейин
ыкмаларды көрсөтүү менен ченемдүү натыйжалардын
болушу
Тандалган көйгөйлөрдү, милдеттерди жана иш жүзүнө
0дөн 5ке чейин
ашыруунун сунушталган ыкмаларын так тастыктоону
камтышы
Так убактысын көрсөтүү менен иш жүзүнө ашыруунун
0дөн 5ке чейин
кеңири планды камтышы;

2.3.

2.4

2.5

ЖӨБО, ИИОнун жана башка тараптардын катышуусун
жазуу жүзүндө тастыктоосу (упайлар тартылган
тараптардын санына жараша эсептелинет)
Иш чараларды, долбоордун жалпы бюджетинен 1/4
2.7
кем эмес бөлүгү ЖӨБ органдары жана/же башка
алдын алуу субъектилери (КААБ, БӨУ, жеке адамдар
ж.б.) тарабынан
ТЕҢ-каржылоосу тууралуу жазуу
жүзүндөгү тастыктоосу - 25 - 30% - 10; 30-50% жакын 15; - 50% жана жогору – 20
Долбоор ишке ашкандан кийин натыйжалардын
2.8
туруктуулугунун негиздөөнүн болушу
Долбоор ийгиликсиз ашырылган учурда каражаттарды
2.9
кайра кайтарып берүү боюнча өтүнмөөчүнүн жазуу
жүзүндө макулдугу
Гендердик, жаштардын жана ар кайсы этникалык
2.10
топтордун
(полиэтникалык
түркүмдөр
үчүн)
катышуусунун тең салмактуулугунун каралышы
Иш чаралардын планында жергиликтүү жана аймактык
2.11
ММК
тартуу
менен
медиа-камсыздоо
боюнча
бөлүктүн болушу
2.6

0дөн 5ке чейин
Сөзсүз ченем
0дөн 20га чейин
Сөзсүз ченем

0дөн 10го чейин
0дөн 5ке чейин
Сөзсүз ченем
0дөн 5ке чейин
0дөн 5ке чейин

2017-жылдын июнь айынын аягында сынактын жыйынтыгы жарыяланат. Максималдуу
жалпыланган упайды алган долбоорлор тандалып алынат. Ошондой эле
жалпыланган упайлардын тартиби менен долбоордук өтүнмөөлөрдүн резерви түзүлөт.

Чакан гранттар программасынын алкагында долбоорлорду иш
жүзүнө ашыруу
Гранттык келишим
Тандоодон өткөн өтүнмөөчүлөр менен Гранттык келишимге кол коюлат. Документ үч
тарап менен кол коюлат: өтүнмөөчү, Жарандык союз жана кепил катарында ЖӨБ
органынын башчысы.
Гранттык келишимдин жалпы бөлүгү мыйзам ченемдерин, анын ичинде келишимдин
шарттарын бузган учурда каражаттарды кайтарып берүүнүн ченемдерин, транштарды
төлөөнүн шарттарын, мониторинг кылуунун куралдарын жана баалоону, БУУнун баңги
заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгын жана Жарандык союзду брэндтөөнүн
ченемдерин камтыйт. Гранттык келишимдин атайын бөлүгүндө долбоорду иш жүзүнө
ашыруунун баскычтары, долбоорду иш жүзүнө ашырууда жетишүүгө пландаштырылган
иш чаралардын негизинде алынган азыктар жана натыйжалардын тизмеси, долбоордун
иш чараларынын тизмеси бекитилет.
Ошондой эле келишимдин ажыратылгыс бөлүгү болуп баяндама катарындагы жана
финансылык отчеттордун суроолорун жана өлчөмүн камтыган процедуралар жөнүндөгу
Колдонмоо, брэндингтин саясаты ж.б саналат.
Гранттык каражаттарды өткөрүп берүү
Долбоорду ишке ашыруу боюнча которулуучу каражат нак эмес эсептешүү менен эки
траштан кем эмес жүргүзүлөт. Биринчи транш гранттын суммасынан 30% ашпаган
өлчөмдө, Гранттык келишимге кол коюлгандан кийин берилет. Долбоордун биринчи айы
иш жүзүнө ийгиликтүү ашырылган учурда, жалпы суралган суммасынын 70% өлчөмүндө
экинчи траншы которулат.
Которуу кыргыз сому менен жүргүзүлөт.
Гранттык келишимдеги коюлган максатка жана милдеттерине ылайык,
пландаштырылган жетишкендиктердин жоктугу, каржылоону токтотууга,
каражаттарды кайтарып берүүгө жана аларды резервдин ичиндеги өтүнмөөчүгө өткөрүп
берүүгө негиз болушу мүмкүн.
Акча каражаттарын кайтарып берүүнүн негизи
Грант алуучунун акча каражаттарын кайтарып берүүнүн негизи болуп төмөнкүлөр болушу
мүмкүн:
1) Мониторингтин жана долбоорду иш жүзүнө ашырууну баалоонун жыйынтыгы
боюнча аныкталган грант алуучунун грант каражаттарын максатка ылайыксыз
колдонуусу;
2) Гранттык келишимде белгиленбеген пландаштырылган жетишкендик, максат жана
милдеттер;
3) Гранттык келишимдин тиркемесинде белгиленген «Жарандык союздун»
бухгалтериясынын алдында финансылык отчетторду берүү боюнча милдеттердин
аткарылбашы;
4) Гранттык келишимдеги башка шарттарын аткарылбашы.
Грант алуучулардын акча каражаттарын максатсыз колдонуусу болуп, Гранттык
келишимде белгиленген максаттардан айырмаланышы же Келишимди бузуу менен акча
каражаттарын колдонуу. Ал долбоорду ишке ашыруу боюнча монитторингтин жана
баалоонун жыйынтыгы боюнча белгиленет.
Пландаштырылган жетишкендиктердин жок болушу траншты которуп берүү үчүн грант
алуучунун отчетту беришинин, ошондой эле пландаштырылган жетишкендиктердин ишке

ашырылышы боюнча жыйынтыктын негизинде белгиленет, аны туруктуулук менен
Жарандык союз жүргүзөт. Келишимдеги жарыяланган иш чаралардын жана азыктардын
жок болушу, Гранттык комитети тарабынан каржылоону токтотуу жана акча каражаттарын
кайтарып берүү боюнча маселе каралат.
Долбоорлордун медиа-камсыздоосу
Программанын алкагында, иш жүзүнө ашырылып жаткан долбоорлор, жергиликтүү жана
ошондой эле аймактык деңгээлде медиа-камсыздоону жана массалык маалымат
каражаттары менен өз ара байланышты алдын ала караштыруу керек.
Отчет берүү
Иш жүзүнө ашырылып жаткан долбоорлордун алкагында Гранттык келишимде
белгиленген мөөнөт боюнча баяндама катарындагы жана финансылык отчеттор
пландаштырылат. Экинчи траншты алуу үчүн өткөн мезгилдин толук көлөмдөгү отчетун
тапшыруу зарыл. Өткөн мезгилдин баяндама катарындагы жана финансылык отчеттору
жактырылгандан кийин, кийинки мезгилдин иш чараларын ашырууга акча каражаттары
которулат.
Иш чараларды өткөрүүнү, ошондой эле алдын алуудагы артыкчылык болгон көйгөйлөрдү
чечүүгө көрсөтүлгөн таасирди жана коомдук коопсуздукту камсыздоодо жалпы абалды
камтыган баяндама катарындагы отчеттор үчүн форма колдонулат.
Долбоор аяктагандан кийин 15 күндүн ичинде грант алуучу жыйынтыктоочу баяндама
катарындагы жана финансылык отчетторду тапшырууга милдеттүү.
Баяндама катарындагы отчеттор иш чаралар жана тийгизген таасири боюнча тастыктаган
аныктамалар менен коштолушу керек,
Гранттык келишимде бул тизме мурдатан
белгиленет.
Баяндама катарындагы жана финансылык отчеттордун формасы Гранттык келишимдин
ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелинген процедуралар боюнча Колдонмого киргизилген.
Мониторинг жана баалоо
Долбоолорду ишке ашыруунун мониторинги туруктуу процесс болот, ал Жарандык союз
ошондой эле өз алдынча ар бир грант алуучу жүргүзөт. Анын натыйжалары
ишмердүүлүктү өркүндөтүүгө, андан кийинки иштерди оңдоо үчүн начар жактарын ачууга
багытталат. Акыркы шарты болуп, алдыга жылуу болбосо, мониторингтин жыйынтыгы
долбоорду ишке ашырууну токтотууга жана акча каражаттарын кайтарып берүүгө негиз
болуп калышы мүмкүн.
Мониторингтин такталган механизмдери ажыратылгыс бөлүгү болуп эсептелинген
процедуралар боюнча Колдонмого киргизилген.
Чакан гранттар программасын ишке ашыруунун жыйынтыктарын Кеңеш баалайт.

Мониторингтин объектилери

Мониторингтин ыкмалары/куралдары

Транштар менен байланган баскычтарга
бөлүү менен долбоордук сунуштарда
пландаштырылган максаттарды жана иш
чараларды жүзөгө ашыруу

Грант алуучулардын, арадагы жана жыйынтыктоочу
отчетторду
жана
аларды
тастыктаган
материалдарды талдоо (катышуучулардын тизмеси,
фото сүрөттөр, мамлекеттик бийлик, ЖӨБ
органдарынын ж.б.) чечимдери);
Долбоор ишке ашырылып жаткан калктуу жайларга
Жарандык союздун жана БУУнун баңги заттар жана

кылмыштуулук
боюнча
башкармалыгынын
кызматкерлеринин биргелешкен мониторингтик
сапарлары;
Кызыкдар топтор (ЖӨБО, ИИО, КААБ, жарандык
коом ж.б.) менен жолугушуу жана сурамжылоо.
Артыкчылык
көйгөйлөрдү
чечүүдө Тастыкталган материалдардын негизинде мурдатан
жетишкен натыйжалар, анын ичинде белгиленген индикаторлордун жетишкендиктерин
талдоо;
арадагы натыйжалар
Жер-жерлерге
БУУнун
баңги
заттар
жана
кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын
жана
Жарандык союздун кызматкерлеринин сапарлары
учурундагы кызыкдар топтордун мүчөлөрү менен
жолугушуу жана сурамжылоо;
ММК маалымат материалдарын талдоо.
Коомдук коопсуздукту камсыздоо жана
алдын алуу субъектилеринин өз ара жана
тургундар менен аракеттешүү абалына
болгон жалпы таасири

•
•
•
•

Грант
алуучулардын
отчеттору
жана
тастыктаган материалдардын;
Абалдык талдоонун, статистиканы кошкондо
(эгерде мүмкүн болсо);
ММК материалдарын талдоонун;
ИИО, ЖӨБО жана коомчулуктун өкүлдөрүн
кошуу менен, жергиликтүү деңгээлдеги
кызыкдар топторду сурамжылоонун (БУУнун
баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча
башкармалыгынын
жана Жарандык
союздун кызматкерлеринин мониторингтик
сапарлары учурундагы)

негизиндеги болгон таасирди талдоо
Долбоор ишке ашырылып жаткан калктуу жайларга Жарандык союздун жана БУУнун баңги заттар
жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгынын кызматкерлеринин 2 биргелешкен
мониторингтик сапарлары пландаштырылган. Сапарлар, грант алуучулар жана кызыкдар топтор
(ЖӨБО, ИИО, КААБ, жарандык коом ж.б.) менен маектешүүнү, документтер менен тааныштырууну
ж.б. камтыйт. Грант алуучулар мониторингтик сапарларды уюштурууга көмөктөшүүгө тийиш.
Долбоордук өтүнмөөлөр боюнча бардык суроолор менен Сиздер биз менен
0772944364 телефону жана action@reforma.kg электрондук почтасы менен
байланышсаңыздар болот.

