
1-форма  
2012-2014-жылдарга коррупцияга каршы 
аракеттенүү боюнча Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 
программасын жана иш-чаралар планын 
аткаруу отчетун берүү боюнча форма  

 

Коррупцияга каршы аракеттенүү субьектисинин аталышы (министрликтин, ведомствонун 

аталышы, ЖӨБ органдары) _____________________________________________________ 

Отчетту берүүнүн мезгили (күнү, айы, жылы)_____________________________________ 

Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кызматы ____________________________________ 

Контакттык маалыматтар: эл. почта,  кызматтык телефон____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Программада каралган кыска мөөнөттү жана орто мөөнөттү чаралар: (пункттарды 

көрсөтүү керек)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

№ Иш-чаралар Аралык 

натыйжалары  

Аткарбоонун (же 

жарым-

жартылай 

аткарбоонун) 

себептери   

Чараларды 

ишке ашыруу 

боюнча 

мындан ары 

аракеттер  

1.  2.  3.  4.  5.  

1-приоритет: Коррупциялык схемаларды жокко чыгаруу  

 

1.      

2.      

3.  ж.б.    

2-приоритет: Мамлекеттик органдардын айык-айкындыгын жана 

отчеттуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик башкарууну 

реформалоо жана модернизациялоо 

1.      

2.      

3.  ж.б.    

3-приоритет: Мамлекеттик органдардын жарандык коомчулук менен өз ара 

аракеттенүүсү жана алардын маалымданышы   



 

1.      

2.      

3.  ж.б.    

 

Эскертүү: 

1. Жогоруда берилген маалыматка (1-форма) зарыл болгон учурларда Программада 

каралбаган кээ бир жоболорду түшүндүрүү, деталдаштыруу, коррупцияга каршы ишке 

ашырылган маанилүү чараларды  баяндоо боюнча түшүндүрүү маалымкат даярдалсын.    

2. Зарыл болгон учурларда түшүндүрүү маалымкатында жана таблицанын текстинде 

изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына, статистикалык маалыматтарга жана башка маалыматка 

шилтеме берилсин.   

3. Коррупцияны алдын алуу чараларын өркүндөтүү боюнча сунуштар киргизилсин, 

ошондой эле коррупцияны алдын алуу боюнча чаралардын институционалдык түзүүчүсүн 

мыктылоо боюнча кошумча маалымат сунушталсын.  



2-форма.  
 

Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн 
ведомстволук  ички программаны жана планды 

 аткаруунун отчетун берүү боюнча форма 
 

Коррупцияга каршы аракеттенүү субьектисинин аталышы (министрликтин, ведомствонун 
аталышы, ЖӨБ органдары)______________________________________________________ 
Отчетту берүү мезгили  (күнү, айы, жылы)_________________________________________ 
Ведомстволук программаны иштеп чыгууга жана аткарууга жооптуунун аты-жөнү, 
кызматы __________________________________________________________________ 
Ыйгарым укуктуу адамдын аты-жөнү, кызматы ____________________________________ 
Контакттык маалыматтар: эл. почта,  кызматтык телефон____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
   
№ Иш-чаранын 

аталышы 
Натыйжалуул

уктун 
индикаторлор

у  

Аткарылган 
иштин 

мазмуну  

Аткарбоонун (же 
жарым-

жартылай 
аткарбоонун) 

себептери  

Чараларды 
ишке ашыруу 

боюнча 
мындан аркы 

аракеттер  планда
штыры

лган 

жетиш
илген 

1 2 3 4 5 6 

Коррупцияга каршы саясатты ишке ашырууну ченемдик-укуктук жана уюштуруучулук камсыздоо  

      

      

Ченемдик укуктук актыларга жана мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларынын 
долбоорлоруна алдын ала коррупцияга каршы экспертиза  

      

      

Коррупциянын жана коррупциялык тобокелдиктердин тармактык шарттарын жана себептерин аныктоо 
жана аларды жокко чыгаруу механизмдери  

      

      

Мамлекеттик кызматты өтөөгө байланыштуу чектөөлөрдү жана тыюуларды сактоо боюнча кадрдык 
камсыздоо жана контролдоо системасын өркүндөтүү   

 
      

      

Мамлекеттик органдын ишинин ачыктыгын жана маалыматтык айкындыгын жогорулатуу  

      

      

Мамлекеттик органдарда коррупцияга каршы аракеттенүүгө жарандык коомчулук институттарынын 
кошо тартылышы  



      

      

Коррупцияга каршы билим берүү жана кызматкерлердин коррупцияга каршы жүрүм-турумун 
пропагандалоо   

      

      

Мамлекеттик кызматта ак ниеттүү башкаруунун принциптерин жана этикалык стандарттарды жайылтуу  

      

 
Эскертүү  

1. Жогоруда берилген маалыматка (1-форма) зарыл болгон учурларда Программада каралбаган кээ бир 

жоболорду түшүндүрүү, деталдаштыруу, коррупцияга каршы ишке ашырылган маанилүү чараларды  

баяндоо боюнча түшүндүрүү маалымкат даярдалсын.    

2. Зарыл болгон учурларда түшүндүрүү маалымкатында жана таблицанын текстинде изилдөөлөрдүн 

жыйынтыктарына, статистикалык маалыматтарга жана башка маалыматтарга шилтеме берилсин.   

3. Мамлекеттик коррупцияга каршы программаларды ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, 

укуктук базаны жана коррупцияга каршы чаралар системасын өркүндөтүү боюнча сунуштар киргизилсин.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 


