
      

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 
 

 

24 января 2018 года   № 12-нпа                                                                г. Бишкек 

          

 

Об утверждении Положения о проведении общественных слушаний 

градостроительной документации в Кыргызской Республике 

 

В целях учета мнения населения при разработке и утверждении 

градостроительной документации, в соответствии с частью 2 статьи 36 Закона 

Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 

Республики», частью 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «Об основах 

градостроительного законодательства Кыргызской Республики», 

руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О 

делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства 

Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной 

власти» от 15 сентября 2014 года № 530, приказываю: 

1. Утвердить Положение о проведении общественных слушаний 

градостроительной документации в Кыргызской Республике (далее – 

Положение), согласно приложению; 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления при проведении 

общественных слушаний градостроительной документации руководствоваться 

данным Положением. 

3. Пресс-секретарюГосударственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве 

Кыргызской Республике (далее – Госстрой) совместно с Государственным 

проектным институтом градостроительства и архитектуры при Госстрое 

принять меры по официальному опубликованию данного приказа в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об 

источниках официального опубликования нормативных правовых актов 

Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года №117. 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

  



4. Государственному проектному институту градостроительства и 

архитектуры при Госстрое: 

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования 

направить копию приказа в двух экземплярах на государственном и 

официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием 

источника опубликования указанного нормативного правового акта в 

Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной 

регистрации; 

- в течение трех рабочих дней со дня вступления приказа в силу копию 

приказа направить в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для 

информации. 

5. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней со дня 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Госстроя А.А. Абдыкарова 

 

 

 

 

Статс-секретарь         С. Борубаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

 

Заместитель директора        А. Абдыкаров 

 

 

И.о. заведующей отделом кадровой 

работы и делопроизводства       Ч. Жаныкеева 

 

 

Заведующий сектором 

правового обеспечения                   А. Бегалиев 

 

 

Согласовано: 

 

Главный специалист 

управления архитектуры,  

градостроительства и  

развития территорий         Б. Алымкулов 

 

 

Исполнитель:  

 

Директор Государственного 

проектного института 

градостроительства и архитектуры  

при Госстрое                Ж. Асаналиев 

 

 

Ведущий специалист – переводчик     А. Кызалакова 

 

 

 

Рассылка:  

В дело, подведомственным и территориальным подразделениям 

Госстроя,Бишкекглавархитектуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

БУЙРУК 

ПРИКАЗ 

 

2018-жылдын 24 январы  № 12-нпа                                                                 Бишкек ш. 

 

 

Кыргыз Республикасындагы шааркурулуш документтерине 

коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө 
 

 Шаар куруу документтерин иштеп чыгууда жана бекитүүдө калктын 

пикирин эске алуу максатында, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз 

Республикасынын шааркурулушу жана архитектура” Мыйзамынын 36-

беренесинин 2-бөлүкчөсүнө, “Кыргыз Республикасынын шааркурулушунун 

негиздери жөнүндө” Мыйзамынын 14-беренесинин 2-бөлүкчөсүнө, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн  “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым 

ченем жаратуу ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик 

органдарына өткөрүп берүү жөнүндө” 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530-

токтомуна ылайык, буйрук кылам: 

1. Кыргыз Республикасындагы шааркурулуш документтерине 

коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө Жобо (мындан ары - Жобо), тиркеме 

ылайык бекитилсин.  

2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шаар куруу 

документтеринин коомдук угууларын өткөрүүдө ушул Жобону жетекчиликке 

алууга сунушталсын.   

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 

архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык агенттигинин (мындан 

ары - Мамкурулуш) басма сөз катчысы жана Мамкурулушка караштуу 

Мамлекеттик шааркурулушу жана архитектура долбоолоо институту менен 

бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө” 2010-

жылдын 26-февралындагы №117-токтомуна ылайык ушул буйрукту расмий 

жарыялоо боюнча чараларды аткарсын. 

4. Мамкурулушка караштуу Мамлекеттик шааркурулушу жана 

архитектура долбоолоо институтуна: 

- ченемдик укуктук актынын жарыяланган булагын көрсөтүү менен 

Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш  жана 

турак жай-коммуналдык 

чарба мамлекеттик агенттиги 

 

 

 

Государственное агентство 

архитектуры,  строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства при Правительстве 

 Кыргызской Республики 

 

 

 

  



кагаз жана электрондук түрдө мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада 

буйруктун көчүрмөсүн расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу 

күндүн ичинде мамлекетти каттоо үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция 

министрлигине жиберилсин;  

 - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына буйрук күчүнө 

кирген убактан тартып маалымат үчүн буйруктун көчүрмөсүн үч күндүн 

ичинде жиберилсин. 

 5. Ушул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып 15 он беш күн 

өткөндөн кийин күчүнө кирет.   

 6. Учурдагы буйруктун аткарылышын көзөмөлдөөнү Мамкурулуштун 

директору А.А.Абдыкаровго жүктөлсүн.   

 

 
 

 

Статс-секретарь         С. Борубаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кол коюлду: 

 

 

Директордун орун басары      А. Абдыкаров 

 

 

Кадриштери жана  

иш жүргүзүүбөлүмүнүн  

башчысынын м.а.      Ч. Жаныкеева 

 

Укуктук камсыздоо  

секторунун башчысы       А. Бегалиев 

 

 

Макулдашылды: 

 

Архитектура, шаар куруу жана  

аймактарды өнүктүрүү 

башкармалыгынын  

башкыадиси        Б. Алымкулов 

 

 

Техникалык ченемдештирүү  

бөлүмүнүн башчысы       Н. Раисова 

 

 

Аткаруучу:  

 

Мамлекеттик шааркурулушу  

жана архитектура долбоорлоо  

институтунун директору                Ж. Асаналиев 

 

 

Жетектөөчү адис - котормочу     А. Кызалакова 

 

 

Жөнөтүлдү: 

 

Делого,Мамкурулуштун ведомстволук жана аймактык бөлүмдөрүнө, 

Бишкекбашкыархитектурасына. 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказуГосударственного агентства  

архитектуры, строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства 

при Правительстве 

Кыргызской Республики  

24 января 2018 года  

№12-нпа 

 

Положение  

о проведении общественных слушаний градостроительной документации в 

Кыргызской Республике 

 

1. Общие положения 

 

1.НастоящееПоложениео проведении общественных слушаний градостроительной 

документации в Кыргызской Республике (далее - Положение) разработано в соответствии с 

частью 2 статьи 36 Закона Кыргызской «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской 

Республики»,с частью 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «Об основах 

градостроительного законодательства Кыргызской Республики»и устанавливает порядок 

проведения общественных слушаний с целью обсуждения градостроительной документации 

(проектов генеральных планов, планов детальной планировки районов,планировки 

кварталов, градостроительных узлов и схем инженерных и транспортных коммуникаций), 

реализация, которых воздействует на сферу градостроительства и архитектуры, а также 

обеспечению градостроительными документациями.   

2. Положение основано на принципах обеспечения конституционных прав граждан и 

общественных организаций Кыргызской Республики на своевременное получение 

достоверной и полной информации о состоянии окружающей среды и участие 

общественности в процессе принятия градостроительных решений. 

3. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

Общественность – это одно или более чем одно физическое или юридическое лицо, 

общественные организации, объединения; 

Заинтересованная общественность – это общественность, которая затрагивается 

процессом принятия решений по вопросам, касающимся строительства и архитектуры, или 

которая имеет заинтересованность в этом процессе; 

Общественные слушания - это одна из форм реализации прав 

общественности на участие в процессе принятия государственных и 

управленческих решений посредством проведения открытых собраний для 

публичного обсуждения градостроительных решений в соответствии с 

требованиямидействующих нормативных правовых актов, которыми 

предусмотрено обязательное проведение общественных обсуждений; 
Заказчик–физическое или юридическое лицо, а также государственные органы и 

органы местного самоуправления, обеспечивающее на принадлежащем или представленном 

ему земельном участке проектирование документов проектов районной планировки, 

генеральные планы, проекты детальной планировки, застройки кварталов, 

градостроительных узлов, а также отдельных проектов зданий и сооружений, инженерных 

сетей, оборудований и других, используя собственные и другие средства путем заключения 

договоров с соответствующими специализированными проектными организациями. 

Градостроительная документация–комплекс документов о градостроительном 

планировании развития и застройки территории и генеральный план города, населенных 

пунктов, проект черты города, проекты планировки, застройки, эскизы проектов застройки и 

другие необходимые документы для принятия управленческих решений в области 



градостроительного развития территорий муниципальных образований и обеспечивающие 

реализацию соответствующих полномочий органов местного самоуправления. 

 

2. Подготовка материалов и организация общественных слушаний 

 

4. На общественные слушания представляются материалы предпроектных 

и проектных материалов намечаемой градостроительной деятельности, 

которыезначительно воздействуют на градостроительную сферу. 
5. Общественные слушания предполагают равные для всех права высказать свое 

аргументированное мнение по обсуждаемому вопросу на основе изучения документальной 

информации, имеющей отношение к обсуждаемому вопросу и не содержащей 

конфиденциальных сведений. 

6. Участниками общественных слушаний являются: 

1) заинтересованная общественность; 

2) общественные организации и объединения; 

3) государственная администрация района, мэрия города республики или областного 

значения, государственные органы, к компетенции которых относятся принятие 

обсуждаемых решений; 

4) средства массовой информации (далее - СМИ). 

7. Общественные слушания по обсуждению проектов градостроительной 

документации организует исполнительный орган местного самоуправления 

соответствующей территории (на территории которого планируется проведение 

работ). Общественные слушания проводятся в каждом населенном пункте. 

8. Исполнительный органо местного самоуправления (на территории, 

которого планируется проведение работ) назначает время и место проведения 

общественных слушаний и всеми доступными средствами оповещают 

население о проведении общественных слушаний. Публикация объявления 

осуществляется на государственном и официальном языках не позднее, чем за 2 

месяца до проведения общественных слушаний, с одновременным 

размещением проектов генеральных планов, планов детальной планировки 

районов, кварталов на официальных сайтах указанных органов и в 

общедоступном месте их служебных зданий. 

9. В объявлении указывается: 

1) день, время и место общественного слушания;  

2) проект илипроект плана, выносимый на общественные слушания; 

3) адрес, по которому представители общественности ознакомляются с  

материалами проектов градостроительной документации в бумажном виде; 

4) электронный адрес исполнительного органа местного самоуправления, 

на котором  размещены материалы в электронном виде; 

5) в случае отсутствия материалов на официальном сайте 

исполнительного органаместного самоуправленияуказывается адрес 

электронной почты, по которому можно запросить материалы в электронном 

виде; 

6) адрес электронной почты, по которому принимаются замечания и 

предложения. 
10. Начиная с даты официального объявления об организации общественных 

слушаний по проектам градостроительной документации, Заказчик обеспечивает доступ 

представителей общественности к вышеуказанным проектам, осуществляет прием и 

регистрацию замечаний и предложений в бумажном и электронном виде. 

 



3. Порядок проведения общественных слушаний 

 

11. В день проведения общественных слушаний в назначенное время и в назначенном 

месте проводится регистрация участников слушаний (15 - 30 минут перед началом 

слушаний). 

12. Общественные слушания открывает исполнительный орган местного 

самоуправления соответствующей территории. 

13. Большинством голосов участников утверждается повестка дня, регламент, 

избираются председатель и секретарь. 

14. Заслушиваются доклады представителей Заказчика о проектах и (или)проектов 

планов. 

В докладах должна содержаться информация: 

о характере возможных решений или проект градостроительной документации, 

вынесенный на общественные слушания; 

о государственных органах, ответственных за принятие решения по выносимому на 

общественные слушания проекту градостроительной документации. 

15. На слушаниях предоставляется право высказаться всем желающим,согласно 

установленного регламента и задать вопросы докладчикам. Докладчики отвечают на 

вопросы представителей общественности. 

16. Заказчик организовывает запись и сбор докладов, вопросов, ответов и 

выступлений. При выполнении аудио - и видеозаписей официальными представителями 

СМИ все участники слушаний ставятся в известность. 

17. Результаты общественных слушаний оформляются протоколом общественных 

слушаний, который подписывается председателем и секретарем. В протоколе отражаются 

все поступившие предложения, замечания и результаты их рассмотрения.Один экземпляр 

протокола общественных слушаний по результатам проектов градостроительной 

документации передается висполнительный орган местного самоуправления. 

Протокол составляется в произвольной форме. 

18. В срок не позднее пяти рабочих дней после дня проведения общественных 

слушаний протокол по результатам общественных слушаний публикуется на официальном 

сайте исполнительного органаместного самоуправления.  

19. Общественность, принявшая участие в общественных слушаниях, вправе дать 

свои предложения и замечания на содержание протокола в течение семи календарных дней 

со дня его размещения, направив его в исполнительный органместного самоуправления, 

организовавший общественные слушания.  

Обращение общественности рассматривается в соответствии с Законом Кыргызской 

Республики «О порядке рассмотрения обращений граждан». 

20. На основании обращения общественности, исполнительный орган местного 

самоуправления соответствующей территории вносят соответствующие поправки в протокол 

общественных слушаний, либо отклоняет с указанием причин отклонения.  

Протокол общественных слушаний подлежит опубликованию в порядке и сроки, 

предусмотренные пунктом 18 настоящего Положения. 

21. В случае несогласия с результатами рассмотрения обращения общественность в 

течение десяти календарных дней со дня получения ответа исполнительный органместного 

самоуправленияимеет право обратиться в суд в порядке, установленном гражданским 

законодательством Кыргызской Республики. 

22. Заказчик проводит анализ результатов общественных слушаний и принимает 

решение о доработке проектов градостроительной документациис учетом общественного 

мнения и направляет в территориальные органы архитектуры и градостроительства для учета 

при доработке проектов градостроительной документации. 

 23. Общественные слушания считаются состоявшимися при участии 

заинтересованной общественности, пришедших в назначенное время и место. 
24. В случае, если общественные слушания признаны несостоявшимися, то заказчик 

проводит общественные слушания повторно в соответствии с порядком, установленным 



настоящим Положением. При этом при публикации объявления, указывается о повторности 

общественных слушаний, а объявление публикуется не позднее, чем за десять календарных 

дней до проведения слушаний. 

 25. Общественные слушания проводятся с участием представителей исполнительного 

органаместного самоуправленияв области градостроительства и архитектуры и 

территориальных подразделений уполномоченного государственного органа по разработке и 

реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности. 

 26. Генеральный план населенного пункта утверждается представительным органом 

местного самоуправления населенного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кыргыз Республикасынын  

Өкмөтүнүн архитектура,  

курулуш жана турак жай- 

коммуналдык чарба  

мамлекеттик агенттигинин 

24-январь 2018-ж. №_12-нпа 

буйругуна тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасындагы шаар куруу документтеринин 

коомдук угуулары жөнүндө 

Жобо 

 

1. Жалпы жоболор 

 

 

1.Кыргыз Республикасындагы шааркурулуш документтерининкоомдук угуулары 

жөнүндө ушул жобо (мындан ары - Жобо) "Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана 

архитектура жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесинин 2-бөлүгүнө, 

“Кыргыз Республикасынын шааркуруу мыйзамдарынын негиздери жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 14-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык иштелип чыгып, шаар 

куруу документтерин (башкы пландардын долбоорлорун, райондордун деталдуу пландоонун 

пландарын, кварталдардын пландоосун, шаар куруу чийиндерин, инженердик жана 

транспорттук коммуникациялардын схемаларын) талкуулоо максатында коомдук угууларды 

өткөрүү тартибин белгилейт,шаар куруу документтерин камсыздоого,аларды ишке ашыруу, 

ошондой эле шаар куруу жана архитектура чөйрөсүнө түздөн-түз таасирин берет. 

2. Жобо шаар куруу чечимдерин кабыл алуу процесстеринде айлана-чөйрөнүн абалы 

жана коомчулуктун катышуусутууралуу так жана толук маалыматты өз убагында алууга  

багытталган Кыргыз Республикасынын жарандарынын жана коомдук уюмдарынын 

конституциялык укуктарын камсыздоо принциптерине негизделген. 

3. Ушул Жободо төмөнкү түшүнүктөр колдонулат: 

Коомчулук – бир же бирден көп жеке же юридикалык жактар, алардын 

ассоциациялары, уюмдар же топтор, коомдук бирикмелер; 

Кызыкдар коомчулук – курулуш жана архитектурага тийиштүү маселелер боюнча 

чечимдерди кабыл алуу процессине тийешеси болгон же тийешеси бар, же ушул процессте 

кызыкчылыгы болгон коомчулук;  

Коомдук угуулар -  бул коомдук угууларды өткөрүү милдеттүү түрдө 

каралган, учурдагы мыйзамдык актылардын талаптарына ылайык шаар куруу 

чечимдерин эл алдында талкуулоо үчүн ачык жыйындарды өткөрүү аркылуу 

мамлекеттик жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алуу процесстерине 

коомчулуктун катышуу укуктарын ишке ашыруу формаларынын бири болуп 

эсептелет; 
Тапшырыкчы–жеке же юридикалык жактар, ошондой эле мамлекеттик органдар 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аларга берилген жер 

участкаларынакамсыз кылуучу же тийиштүүрайондук пландоонун, башкы пландардын 

долбоорунун, деталдуу пландоо долбоорлордун, кварталдардын куруулардын, шааркурулуш 

түйүндөрүнө, ошондой эле өзүнчөимараттарды жана курулмаларды, инженердик 

тарамдарды, жабдыктарды жана башка долбоорлоого документтерин, же өзүнүн же 

башкакаражаттарын колдонуу менен тийиштүү атайлаштырылган долбоордук уюмдар менен 

келишим түзүүчү жактар. 



Шаар куруу документтери - аймакты өнүктүрүүнү жана курууну пландаган 

шааркурулуш тууралуушаардын, калктуу конуштардын башкы планы, шаартын чегинин 

долбоору, пландоо, куруулардын долбоорлору, куруунун долбоорунун эскиздери болгон 

документтердин комплекси, муниципалдык түзүлүштөрдүн  аймактарын жана жергиликтүү 

өз алдынча башкаруу органдардын тийиштүү ыйгарымдарын ишке ашырууну 

камсыздаганшааркурулуш чөйрөсүндөгү башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн  башка 

зарыл документтер. 

 

2. Материалдарды даярдоо жана коомдук угууларды уюштуруу 

 

4. Шаар куруу чөйрөсүнө олуттуу таасирин бере турган, шаар куруу 

ишмердигинде каралган долбоор алдындагы жана долбоордук материалдар 

коомдук угууларга тапшырылат.    
5. Коомдук угуу талкууланып жаткан маселелеге тийиштүү жана купуя 

маалыматтарды камтыбаган, документалдык маалыматтарды карап чыгуунун негизинде 

талкуулануучу маселе боюнча өзүнүн аргументтүү оюн  айтканга укукту бардыгы үчүн 

бирдей берет. 

6. Коомдук угуулардын катышуучулары төмөнкүлөр: 

1) коомчулуктун кызыкдары; 

2) коомдук уюмдар жана бирикмелер; 

3) талкуулануучу чечимдерди кабыл алууга тийешеси бар райондун мамлекеттик 

администрациясы, республикалык же облустук маанидеги шаарлардын мэриясы, 

мамлекеттик органдар; 

4) массалык маалымат каражаттары (мындан ары - ММК).   

7. Шаар куруу документтеринин долбоорлорун талкуулоо боюнча 

коомудук угууларды тийиштүү аймактын жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунунаткаруучу органдары (иштерди жүргүзүү пландалган аймакта) 

уюштурушат. Коомдук угуулар ар бир калктуу конуштарда өткөрүлөт. 

8. Өз алдынча башкаруунун аткаруучулук органы коомдук угууларды 

өткөрүү тууралуу убактысын жана боло турган жерин (иштерди жүргүзүүнү 

пландаган тийиштүү аймакта) калкка болгон маалыматтык каражттары аркылуу 

билдирет. Кулактандырууну жарыялоо мамлекеттик жана расмий тилде, 

коомдук угууларды өткөргөнгөчейин кеминде 2 ай мурда башкы пландардын, 

райондордун жана кварталдардын деталдык пландаштыруу пландарынын 

долбоорлорун бир убакта жайгаштыруу менен көрсөтүлгөн органдардын 

расмий сайтында жана жалпыга жеткиликтүү болуу үчүн кызматтык 

имараттарга жайгаштырат. 

 9. Кулактандырууда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

1) коомдук угууну өткөрүү күнү, убагы жана жери;  

2) коомдук угууга коюлуучу долбоор же пландын долбоору; 

3) коомчулуктун өкүлдөрү шаар куруу документтеринин долбоорлорунун 

материалдары менен кагаз жүзүндө таанышууга мүмкүн болгонжердин дареги; 

4) материалдар электрондук вариантта жайгаштырылган өз алдынча 

башкаруунун аткаруучу органынын электрондук дареги; 

5) өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын расмий сайтында 

материалдар жок болсо, электрондук түрдө материалдарды сурап кайрылганга 

электрондук дарек көрсөтүлөт; 

6) эскертүүлөрдү жана сунуштарды кабыл алуучу электрондук почтанын 

дареги. 



10. Шаар куруу документтеринин долбоору боюнча коомдук угууларды уюштуруу 

тууралуу кулактандыруу расмий жарыялаган күндөн тартып, жогоруда көрсөтүлгөн 

долбоорлорго коомчулуктун өкүлдөрү кирип көрүүсүн тапшырыкчы камсыз кылат, ал 

эскертүүлөрдү жана сунуштардыкагаз жана электрондук түрдө кабыл алып жана каттайт. 

 

3. Коомдук угууларды өткөрүү тартиби   

 

11. Коомдук угууну өткөрүү күнүндө белгиленген убакта жана жерде 

келгенкатышуучуларды каттайт (угуунун алдында 15-30 мин чейин).    

12. Коомдук угууларды тийиштүү аймактынөз алдынча башкаруунун аткаруучу 

органы ачат.   

13. Катышуучулардын көпчүлүк добушу менен күн тартиби, регламент бекитилет, 

төрагасы жана жооптуу катчысы шайланат.   

14. Тапшырыкчынын өкүлдөрүнүн долбоорлору жана (же) пландардын долбоорлору 

тууралуу докладдар угулат.   

Докладда төмөнкү маалыматтар камтылышы керек: 

коомдук угууга алып чыгарылган шаар куруу документинин долбоору жеалдыдагы 

чечими тууралуу; 

коомдук угууларга чыгарылган шаар куруу документинин долбоору боюнча чечим 

кабыл алуучу жооптуулар, мамлекеттик органдар тууралуу. 

15. Белгиленген регламентке ылайык угууларда бардыккаалоочулар оюн айтууга жана 

доклад берүүчүгө суроо берүүгө укук берилет. Доклад берүүчү коомчулуктун өкүлдөрүнүн 

суроолоруна жооп берет.   

16. Тапшырыкчы жазууларды уюштурат жана докладдарды, суроолорду жана 

сүйлөнгөн сөздөрдү топтойт. ММКнын расмий өкүлдөрү тарабынан аудио-видео жазуулар 

жүргүзүлө турган учурда, угуулардын бардык катышуучуларына ал тууралуу билдирилет. 

17. Коомдук угуулардын жыйынтыктары коомдук угуулардын протоколу менен жол-

жоболонуп, төрага жана катчы тарабынан кол коюлат. Протоколдо бардык келип түшкөн 

сунуштар жана эскертүүлөр жана алардын кароосунун жыйынтары көрсөтүлөт. Шаар куруу 

документтеринин долбоорлорунун жыйынтыктары боюнча коомдук угуулардын 

протоколунун бир нускасыжергиликтүү аткаруу органдарына берилет.   

Протокол эркин формада түзүлөт. 

18. Коомдук угуулар өткөндөн кийин беш иш күндөн кеч эмес мөөнөттө коомдук 

угуулардын жыйынтыгы боюнча протокол жергиликтүү аткаруучу органдын расмий 

сайтында жайгаштырылат. 

19. Коомдук угууларга катышкан коомчулук, протоколдук мазмуну боюнча өздөрүнүн 

сунуштарын жана эскертүүлөрүн аны жайгаштырган күндөн тартып жети календардык 

күндүн ичинде берүүгө жана аны коомдук угууларды уюштурган жергиликтүү аткаруучу 

органга жиберүүгө укуктуу.   

Коомчулуктун кайрылууларын "Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык каралат.   

20. Коомчулуктун кайрылуусунун негизинде, аймактын тийиштүү жергиликтүү өз 

алдынча органдар өзгөртүүлөрдү коомдук угуулардын протоколуна киргизет же киргизүүдөн 

баш тартуу боюнча  себебин көрсөтүү менен четке кагат.  

Ушул Жобонунун 18-пунктундагы тартипке жана мөөнөттөргө ылайык коомдук 

угуулардын протоколу жайгаштырылат. 

21. Коомчулуктун кайрылуулардын кароолорунун жыйынтыктары менен макул 

болбогон учурда жергиликтүү аткаруучулук органынан жоопту алган күндөн тартып он 

календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарындарында 

белгиленген тартипте сотко кайрылууга укуктуу.    

22. Тапшырыкчы коомдук угуулардын жыйынтыктарынын анализин жүргүзөт жана 

коомчулуктун пикирин эске алуу менен шаар куруу документтерин кайра иштеп чыгуу 

тууралуу чечимин чыгарып жана шаар куруу документтерин кайра иштеп чыгууда эсепке 

алуу үчүн архитектура жана шаар куруунун аймактык органдарына жиберет.    



 23.Белгиленген убакытка жана жерге келген кызыкдар коомчулуктун катышуусунда 

коомдук угуулар өткөрүлдү деп эсептелет.   
24. Коомдук угуулар өткөрүлгөн жок деп эсептелген учурда, тапшырыкчы ушул 

Жободо бекитилген тартиптерге ылайык кайрадан коомдук угууларды өткөрөт. Ошол эле 

учурда, кулактандырууда коомдук угуулардын кайрадан өткөрүлөөрү көрсөтүлөт, ал эми 

кулактандыруу угууларды өткөрүүгө чейин он календардык күндөн кеч эмес мөөнөттө 

жарыяланат.  

25.  Архитектура-курулуш ишмердиги чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу жана ишке 

ашыруу боюнча  мамлекеттик ыйгарым укуктуу органдын аймактык түзүмдөрүнүн жана 

шаар куруу жана архитектура жаатындагы жергиликтүү аткаруу органдарынын өкүлдөрүнүн 

катышуусу менен коомдук угуулар өткөрүлөт. 

26. Калктуу конуштун башкы планы калктуу конуштун өз алдынча башкаруунун 

мамлекеттик органы тарабынан бекитилет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА – ОБОСНОВАНИЕ 

 

к проекту приказа Государственного агентства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

при Правительстве Кыргызской Республики  

«Об утверждении Положения о проведении  

общественных слушаний градостроительной документации  

в Кыргызской Республике» 

 

 

1. Цель и задачи 

Целью настоящего проектаприказа Государственного агентства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики (далее – Госстрой) «Об утверждении 

Положения о проведении общественных слушаний градостроительной 

документации в Кыргызской Республике» (далее – Положение) является 

установление порядка проведения общественных слушаний с целью 

обсуждения проектов генеральных планов населенных пунктов, и схем, 

реализация, которых воздействует на сферу градостроительства и архитектуры, 

а также полноценное обеспечение участия населения информацией о 

содержании градостроительной документации. 

 

2. Описательная часть 

Во исполнениепункта 2.6 Актуализированного плана по демонтажу 

коррупционных схем и реализации мероприятий по устранению 

коррупционных рисков в сфере государственного регулирования и управления 

градостроительной, архитектурной деятельностью и строительства объектов 

различного назначения, утвержденного приказом Госстроя от 19 октября 2016 

года №191, согласованного Антикорруционной службой ГКНБ и одобренного 

Советом обороны Кыргызской Республики, Госстроем разработан настоящий 

проект приказа.  

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, экологических, коррупционных последствий 

Принятие данного проекта приказа негативных социальных, 

экономических, правовых, правозащитных, гендерных, экологических, 

коррупционных последствий не повлечет. 

4. Анализ соответствия проекта законодательству 

Представленный проект не противоречит нормам действующего 

законодательства, а также вступившим в установленном порядке в силу 

международных договорам, участницей которых является Кыргызская 

Республика. 

 

5. Информация о необходимости финансирования 

Принятие настоящего проекта приказа не повлечет дополнительных 

финансовых затрат из республиканского бюджета. 



6. Информация об анализе регулятивного воздействия 

Представленный проект не требует проведения анализа регулятивного 

воздействия, поскольку данный проект не направлен на регулирование 

предпринимательской деятельности. 

 

 

 

Статс-секретарь         С. Борубаев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

"Кыргыз Республикасындагы шааркурулуш документтеринин 

коомдук угууларын өткөрүү жөнүндө Жобону бекитүү жөнүндө"  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн архитектура, курулуш жана 

турак жай-коммуналдык чарба  

мамлекеттик агенттигинин буйругунун долбооруна 

 

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ 

 

1. Максаты жана тапшырмалары 

 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн архитектура, курулуш жана турак 

жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин(мындан ары - 

Мамкурулуш) "Кыргыз Республикасындагы шааркурулуш документтеринин 

коомдук угууларын өткөрүү жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" (мындан ары - 

Жобо)ушул буйругунун долбоорунун максаты болуп шааркурулуш жана 

архитектура чөйрөсүнө таасир берген, ошондой эле калкты шааркурулуш 

документтеринин мазмуну тууралуу маалыматтар менен толук камсыздоо, 

калкутуу конуштардын башкы пландарынын жана схемаларынын 

долбоорлорун талкуулоо максатындакоомдук угууларды өткөрүүнүн тартибин 

белгилөө болуп эсептелет. 

 

2. Түшүндүрүүчү бөлүгү 

Мамкурулуштун 2016-жылдын 19-октябрындагы №191-буйругу менен 

бекитилген, Коррупциялык схеманы демонтаждоомамлекеттик жөнгө салуу 

жана шааркуруу,архитектуралык иш аракеттин жана ар кандай багыттагы 

курулуш объектилерди башкаруу чөйрөсүндөгү коррупциялык коркунучтарды 

жокко чыгаруу боюнча иш чараларды ишке ашыруу боюнча Актуалдык 

пландын 2.6-пунктун ишке ашыруу алкагындаУКМКнын Коррупцияга каршы 

кызматы менен макулдашылып жана Кыргыз Республикасынын коргоо 

Кеңешинен колдоого алынып, Мамкурулушун учурдагы буйруктун долбоору 

иштелип чыккан.    

 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык, 

коррупциялык кесепеттердин болушун алдын алуу  

 

Учурдагы долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук, 

гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттерди жана укук бузууларга  

алып келбейт.   

 

4. Мыйзамдарга долбоордук ылайык келиши 

 

Берилген долбоор учурдагы мыйзамдарга, ошондой эле Кыргыз 

Республикасы катышуучусу болгон белгиленген тартипте күчүнө кирген эл 

аралык келишимдергекаршы келбейт.   

5. Каржылоонун зарылдыгы тууралуу маалымат 



 

Ушул долбоорду кабыл алууда республикалык бюджеттин эсебинен 

кошумча финансылык каражаттарды талап кылбайт.   

 

6. Жөнгө салуу таасирин талдоо тууралуу маалыматы 

 

Берилген долбоор жөнгө салуу таасирин талдоону талап кылбайт, анткени 

бул долбоор ишкердиктин ишмердигине багытталган эмес. 

 

 

 

 

Статс-катчы         С.Борубаев 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


