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Мамлекеттик Башкаруу Академиясынын жана  
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“Бүтүрүүчүлөрүнүн жардам" фондунун 

ЖОБОСУ 

1. Жалпы жоболор 

1.1. "Бүтүрүүчүлөрдүн жардам" фонду (мындан ары фонд) социалдык, 

кайрымдуулук жана коомдук пайдалуу максаттарды көздөгөн ыктыярдуу мүчөлүк 

акылардын негизинде бүтүрүүчүлөрдүн Улуттук Координациялык Кеңешинин” (УКК) 

алдындагы бейформал фонд болуп эсептелет. 

1.2. Фонддун укуктук абалы ушул жобо менен жөнгө салынат. 

1.3. Фонд өз ишин бүтүрүүчүлөрдүн Улуттук Координациялык Кеңешинин алдында 

жүргүзөт. 

1.4. Фонддун иши ыктыярдуулук, өз алдынча коллегиялдуу башкаруучулук, 

ачыктык жана маалымдуулук принциптерине негизделет. 

1.5. Фонддун толук аталышы: 

- Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик Башкаруу 

Академиясынын жана Ханнс Зайдель фондунун биргелешкен окуу программаларынын 

“Бүтүрүүчүлөрүнүн жардам" фонду; 

Фонддун кыскартылган аталышы: 

- “Бүтүрүүчүлөрдүн жардам" фонду; 

1.6. Фонддун иш мөөнөтү чектөөсүз түзүлгөн болуп эсептелет. 

1.7. Фонд УККтин алдында Ханнс Зайдель фонду менен биргеликте 

бүтүрүүчүлөрдүн атынан кайрымдуулук жардамдарды уюштурууну жана ишке ашырууну 

жүргүзө алат. 

1.8. Фонд бүтүрүүчүлөрдүн УККнин алдында банктык жана электрондук эсептерди 

белгиленген тартипте ачууга укуктуу. 

2. Фонддун максаты жана милдети  

2.1. Фондду түзүүнүн негизги максаттары: 

-  Ханнс Зайдель фондунун бүтүрүүчүлөрү тарабынан демилгеленген социалдык 

долбоорлорду колдоо жана кайрымдуулукка багытталган иш-чараларды өнүктүрүү;  

- Ханнс Зайдель фондунун жетекчиси тарабынан социалдык долбоорлорго 

көрсөтүлүүчү жардамдарды УККтин жардам фонду аркылуу ишке ашыруу;  

- Кайрымдуулук жана социалдык жардамдарды уюштурууда бүтүрүүчүлөрдүн 

туруктуу жана бирдиктүү салым кошуусун уюштуруу; 

- Бүтүрүүчүлөрдүн арасында биргеликте тажрыйба алмашуусун жана 

кызматташуусун арттыруу; 

- COVID-19 илдетинен жабыр тарткан дарыгерлерге жана жарандарга жардам 

көрсөтүү;  

- Коронавирустун алдын алуунун алкагында бүтүрүүчүлөрдүн арасында социалдык 

долбоорлорду ишке ашырууну өнүктүрүү.  

2.2. Фонддун ишмердигин жүргүзүү жана каржылоо булагы: 

1) Социалдык долбоорлорду жана кайрымдуулукка багытталган иш-чараларды 

каржылоо үчүн стипендиаттардын арасында демөөрчүлөрдү уюштуруу; 

2) Ханнс Зайдель фондунун жетекчиси доктор Макс Георг Майер менен 

өнөктөштүктө колдоо жардамдарын алуу; 

3) Ханнс Зайдель фондунун жетекчиси доктор Макс Георг Майердин бүтүрүүчүлөр 

арасында ай сайын бир мыкты социалдык долбоорго 100 евро жеке салымын кошуусун 



уюштуруу жана аны социалдык долбоорго коюлган талаптарды сактоо менен ишке 

ашыруу; (заявканын талаптары боюнча формасы тиркелет)  

4) Ханнс Зайдель фондунун жетекчиси доктор Макс Георг Майердин ай сайынкы 

жардамын алуу үчүн бүтүрүүчүлөрдүн регионалдык тобунун же бүтүрүүчүлөр тарабынан 

жардам фондуна ай сайын топтолгон мүчөлүк акынын суммасы дагы 100 евродон кем 

болбоосу зарыл;  

5) Эгерде кайсы бир бүтүрүүчүлөрдүн тобу социалдык долбоорго заявка 

(арыз) бергенде: минималдуу 10000 сомдон кем эмес жана бүтүрүүчүлөр, арыз 

берүүчүлөр тарабынан ошол айдагы жардам фондуна топтолгон суммага жараша 

30000 сомго чейин максималдуу жардам берилиши мүмкүн.  

6) Социалдык долбоор ишке ашырылганга чейин жардам фондунан алдын ала 70% 

каржылоо, иш-чара бүтүп отчет берилгенден кийин 30% каржылоо жүргүзүлөт. 

7) Ханнс Зайдель фондунун жалпы бүтүрүүчүлөрү жана стипендиаттарынан ай 

сайын белгиленген өлчөмдө ыктыярдуу, туруктуу мүчөлүк салымдарды (взнос) (кеминде 

200 сомдон) кошуп турууну уюштуруу; 

8) Фондго ыктыярдуу мүчө болгон ар бир бүтүрүүчү ай сайын 200 сомдон кем эмес 

туруктуу мүчөлүк акы катары жардамын кошуп турууга милдеттүү; 

9) Жардам фондуна учурда окуп жаткан магистранттар жана салым кошууга 

кызыктар тараптар да ыктыярдуу салымдарын кошо алышат. 

10) УККтин мүчөлөрү – жардам фондунун ыктыярдуу жана туруктуу мүчөлөрү 

болуп эсептелишет.  

3. Фондго чогулган каражаттарды иштетүү багыттары: 

3.1. – Бүтүрүүчүлөр жана стипендиаттар тарабынан демилгеленген кайрымдуулук 

иш-чараларды колдоого; 

- УКК жана регионалдык топтор тарабынан демилгеленген социалдык долбоорлорду 

ишке ашырууга; 

- Социалдык долбоорлордун алкагында тандалып алынган социалдык объектилерге 

техникаларды сатып алып берүүгө; 

- Социалдык долбоорлордун алкагында жардамга муктаж үй-бүлөлөргө колдонуу 

багытындагы пайдалуу техникалык каражаттарды сатып алып берүүгө; 

- КРнын Саламаттыкты сактоо тармагына, ооруканаларга медициналык жана 

техникалык каражаттарды алып берүү; 

- COVID-19 илдетинен жабыр тарткан дарыгерлерге медициналык коргоочу 

каражаттарды алып берүү; 

- Обсервацияларда жана стационарларда ооруп жаткан жарандарга медициналык 

жана техникалык каражаттардан жардам көрсөтүү; 

- Пандемиянын алдын алуу багытында иштеп жаткан кызматкерлерге тамак-аш 

уюштуруу акцияларын өткөрүү; 

4. Социалдык долбоорлордун отчеттук маалыматтарын берүү 

тартиби 

4.1. Социалдык долбоорлорду ишке ашырган топ тарабынан кыскача электрондук форматтагы 

маалыматтык отчет, сатылып алынган товарлардын квитанциясы же счет-фактурасынын 

сканердик түрү, тартылган сүрөттөр жиберилүүсү зарыл. 

 

4.2. Социалдык долбоор ишке ашырылган аймактагы иш-аракеттер жергиликтүү ММКларда 

жарыяланышы зарыл. 

 
 
 



5. Фондду башкаруу 

5.1. Фонддун түзүүчүсү жана уюштуруучусу болуп УККтин жалпы мүчөлөрү 

эсептелет жана төмөнкүлөрдү уюштурат: 

-  УККтин жалпы мүчөлөрү уюштуруучу катары Фондго топтолгон ыктыярдуу 

каражаттардын негизинде ай сайын жыйын өткөрүп, жалпы жыйында көпчүлүктүн 

колдоосу менен кайсыл айда, кайсы региондо кандай багыттагы жардамдарды көсөтүү 

керек экендигин чечет. 

- УККтин спикер, вице-спикер, экс-спикерлери, региноналдык топторунун төрага-

төрайымдары, орун басарлары тарабынан фондго ай сайын аймактардагы 

бүтүрүүчүлөрдүн жардам фондуна мүчөлүккө кошулуп, ыктыярдуу салым кошуусу үчүн 

максималдуу түрдө маалыматтарды жеткирүү уюштурулат. 

5.2. Фонддун башкаруу органдары: 

- Улуттук Координациялык Кеңеш; 

- УККнын байкоочу кеңеши. 

5.3. Фонддун жогорку башкаруу органы болуп Улуттук Координациялык Кеңеш 

эсептелет. УКК 21 адамдан турат.  

5.4. Улуттук Координациялык Кеңештин компетенциясына төмөнкүлөр кирет: 

- Фонддун ишин көзөмөлдөө; 

- УКК даярдаган Фонд жардам көрсөтүүчү ай сайынкы бюджетин жана сметасын 

бекитүү; 

- УКК тарабынан даярдалган Фонддун иши жөнүндө ай сайынкы отчетту кабыл 

алуу.  

- Фонд тарабынан көрсөтүлгөн жардамдардын отчеттук кагаздарын текшерүү жана 

ачык-айкындуулукту камсыздоо;  

6. Фонддун жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн тартиби 

           6.1. Фонддун жобосуна өзгөртүүлөр УККтин мүчөлөрүнүн 3/1нин сунушу боюнча 

киргизилет. 

7. Фондду кайра уюштуруу жана жоюу 

7.1. Фондду кайра уюштуруу жөнүндө чечим УККнын көпчүлүк мүчөлөрүнүн 

сунушу боюнча кабыл алынышы мүмкүн. 


