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№95  коррупцияга каршы күрөшүү жөнүндө 

ЖОБО 

1. Жалпы кызмат орду. 

 №95МГокуу процессинин катышуучуларынын коррупцияга каршы саясаты жөнүндө 

жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын 2012-жылдын 8-августундагы № 

153 Мыйзамына ылайык иштелип чыккан. 

Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы, Жалпы билим берүү 

уюму жөнүндөгү типтүү жобосу (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 2-октябрындагы № 544, 

2014-жылдын 17-сентябрындагы No 535, 17-июнь токтомдорунун редакцияларына 

ылайык , 2019-жыл, № 295, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-

жылдын 11-августундагы) мектептин Уставы. 

Коррупция - материалдык, ар кандай башка пайдаларды жана артыкчылыктарды 

мыйзамсыз алуу максатында бир же бир нече кызмат адамдарынын жеке адамдар же 

топтор менен бийлик менен мыйзамсыз туруктуу байланышын түзүүдөн, ошондой эле 

алар тарабынан бул жеңилдиктерди жана артыкчылыктарды берүүдөн турган атайылап 

жасалган аракеттер. жеке жана юридикалык жактар.коомдун же мамлекеттин 

кызыкчылыктарына коркунуч туудуруу.  

 

2. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн негизги принциптери. 

Кыргыз Республикасындагы  №95МГ коррупцияга каршы күрөшүү төмөнкү негизги 

принциптерге негизделет: 

1) билим берүү процессинин катышуучуларынын (окуучулардын, ата-энелердин, 

мугалимдердин) негизги укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу жана 

коргоо; 

2) мыйзамдуулук; 

3) мектептин ишинин ачыктыгы жана айкындуулугу; 

 теги, расасы, улуту, тили, дини же жеке же социалдык мүнөздөгү ар кандай башка 

шарттар жана жагдайлар боюнча кандай гана болбосун басмырлоого, укуктарды 

жана эркиндиктерди бузууга жол берилбестиги; 

инсандын жана студенттердин ар-намысын, кадыр-баркын коргоону камсыз кылуу; 

 мектептин ишин укуктук жөнгө салууну, алардын ишинин мыйзамдуулугун жана 

ачыктыгын, мамлекеттик жана коомдук көзөмөлдү камсыз кылуу; 

 Мектептин структурасын жана билим берүү процессинин катышуучуларынын 

укуктарын жана эркиндиктерин, мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз 

кылган маселелерди чечүү тартибин өркүндөтүү; 



 коррупциялык укук бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликтин сөзсүз 

болушу; 

 коррупцияга байланыштуу укук бузууларга каршы күрөшүүгө көмөк көрсөткөн 

окуучулардын коопсуздугун камсыз кылуу; 

    Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 

боюнча мекеменин ишин координациялоону камсыз кылуу максатында мамлекеттик 

бийлик органдарынын, укук коргоо органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын өкүлдөрүнөн жана башка жактардан (мындан ары - Кыргыз         

Республикасынын мыйзамдарына ылайык) консультациялык-кеңеш берүүчү органдар 

түзүлүшү мүмкүн. коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү шиты 

координациялоочу органдар деп аталат). 

    Коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ишти координациялоочу органдар 

коррупциялык укук бузууларды жасагандыгы жөнүндө маалыматтар келип түшкөндө 

аларды мындай маалыматтарды текшерүүгө ыйгарым укуктуу тиешелүү мамлекеттик 

органдарга өткөрүп беришет жана мыйзамда белгиленген тартипте текшерүүнүн 

натыйжалары боюнча чечимдерди кабыл алышат.  

    Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мектептин кесиптик бирлик комитети 

мекеменин билим берүү системасындагы коррупциянын абалы жөнүндө маалыматтарды 

чогултат жана талдайт, көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугуна, окуу процессинин 

катышуучуларынын коопсуздугуна келип чыккан коркунучтун даражасына баа берет. 

коррупцияга каршы аракеттенүүгө, ал эми зарыл болгон учурда окуу жайлардын 

өндүрүштүк чогулушунун, педагогикалык кеңешинин кароосуна тиешелүү сунуштарды 

киргизет, ошондой эле коррупцияга каршы аракеттенүү жаатында Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка ыйгарым укуктарды жүзөгө 

ашырат. 

    Мектептин администрациясы тарабынан мектепте кол коюуга каршы коррупцияга 

каршы күрөшүү боюнча буйрук чыгарылат, чогулуштарда, мугалимдер кеңеши окуучулар 

арасында коррупциянын алдын алуу боюнча укуктук үгүт, билимдерди жайылтуу жана 

жайылтуу иштерин жүргүзөт.   Мектептердин кире беришиндеги стенддерде ата-

энелердин (ата-энелердин бейөкмөт уюмунун мүчөлөрүнүн) акча каражаттарынын 

чыгымдалышы боюнча бардык маалыматтар, мектепти оңдоо боюнча отчеттор, мектеп 

инвесторлорунун чыгымдарынын сметасы, коррупция менен күрөшүү боюнча буйрук 

чагылдырылышы керек. Мектептердин кире беришиндеги стенддерде ата-энелердин (ата-

энелердин бейөкмөт уюмунун мүчөлөрүнүн) акча каражаттарынын чыгымдалышы 

боюнча бардык маалыматтар, мектепти оңдоо боюнча отчеттор, мектеп инвесторлорунун 

чыгымдарынын сметасы, коррупция менен күрөшүү боюнча буйрук чагылдырылышы 

керек. 

 


