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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ФК «АЛАЙ» 

 

В данной статье рассматриваются перспективы развития бюджетной 

системы футбольного клуба «Алай-Ош». 
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Киришүү. Алай футбол клубу (ФК), техникалык-экономикалык 

мүнөздөмөсү. 

1960-жылы ФК «Алай» өзүнүн тарыхын түзгөн команда түзүлдү. «Алай» ФК 

түзүлгөн алгачкы жылдарында гана республикалык мелдештерге катышып келген. 

Алай (ФК) 

«Алай» (Кыргыз «Алай» Ош футбол клубу) — Кыргызстандын калкынын саны 

боюнча өлкөнүн экинчи шаары (Бишкектен кийин) болгон Ош шаарынан чыккан 

кыргыз футбол клубу. 

Клуб 1960-жылы «Ош» деген ат менен уюшулган. Азыр ал Кыргызстандын 

Премьер-Лигасына – өлкөнүн футбол боюнча жогорку дивизионуна катышууда. 

Кыргызстандагы эң эски жана титулдуу футбол клубдарынын бири: 4 жолку 

чемпион (2013, 2015, 2016 жана 2017), Кубоктун (2013) жана Суперкубоктун (2017 

жана 2018) жеңүүчүсү. 
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ЖК депутаты «А.Сүйүмбаев атындагы Ош шаардык стадиону» жана 

«Алай» футбол клубу 

 

Толук аты 

Аттары 

Тузулгону 

   Таркатылды 

   Стадион 

Сыйымдуулук 

Футбол клубу "Алай" Ош 

Алайлыктар, түштүктөр, сары-каралар 

1960, 2002 

1996 

Ахматбек Сүйүмбаев атындагы борбордук "Ош" стадиону 

12000 

Президент Мамбетов Алмаз Ишенбекович 

Аткаруучу 

 директор 

Алымканов Улан Эрмекбаевич  

Негизги     

тренер 

Бельдинов Александр  

Капитан  Умаров Акрамжон 

Демоорчу Ош Мэриясы 

Мелдеш Кыргыз премьер-лигасы 

 

Совет мезгилинде «Алай» Кыргызстандын «Бишкек Алгадан» кийинки экинчи 

клубу болуп, Экинчи Лигада жалпысынан 16 сезон өткөргөн. 

Жетишкендиктер 

СССРдин чемпионатында 

• Экинчи лига (зоналдык турнирде (группалардын биринде орун)) - 1965-1969, 1971-

1972, 1981-1989-жж.,  4-орун: 1969-ж.,  7-орун: 1968-ж. 

СССРдин кубогу 

• 1/256 финал: 1965/66. 

Кыргызстан 

Кыргызстандын чемпионаты: 

• Чмпион (4 жолу): 2013, 2015, 2016, 2017. 

• Күмүш медалдын ээси (1 жолу): 2018, 2019-ж. 

• Коло медалдын ээси (6 жолу): 1992, 1993, 1996*, 2020, 2021, 2012. 

Кыргызстандын Кубогу: 

• Жеңүүчү (2 жолу): 2013. 2020 

• Финалист (9 жолу): 1992, 1994, 1997, 1998*, 2000*, 2021, 2016, 2017, 2018ж. 

Өз аты менен «Динамо-Алай». 

Кыргызстандын Суперкубогу: 

• Жеңүүчү (2 жолу): 2017, 2018-ж.,    • Финалист (3 жолу): 2014, 2016, 2019. 

Башка турнирлер: 

• «Легенда кубогунун» жеңүүчүсү -2012.,  • «Ала-Тоо кубогунун» жеңүүчүсү -2013. 
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• "Фергана өрөөнүнүн Кубогунун" жеңүүчүсү -2018. 

 

 
1-сүрөт «Алай» футбол клубунун уюштуруу түзүмү 

 

Актуалдуулугу. Клубдун каржы бөлүмү бюджеттердин түзүлүшү жана 

аткарылышы үчүн жооптуу. 

Клубдун негизги кирешеси фирмалык товарларды сатуудан, билеттерди сатуудан, 

матчтарды трансляциялоого укуктарды сатуудан, стадиондогу жарнамадан жана 

футболчулардын кийиминен түшкөн кирешелерден түзүлөт. 

Клубдун чыгашалары төмөндөгүдөй бөлүштүрүлөт: эмгек акы, трансфердик 

чыгымдар, салыктар, мелдештерге катышууга кеткен чыгымдар, машыгуу процессин 

уюштуруу, спорттук жана жаштардын спортуна кеткен чыгымдар, ошондой эле 

администрациялык жана коммерциялык чыгымдар. 

Клубдун кирешеси клубдун чыгашасын жаба албагандыктан, клуб пландуу-

рентабелдуу эмес. Айырмасы демөөрчүлөрдүн кайрымдуулугунун эсебинен жабылат. 

Профессионалдык спорттун калыптануу жана өнүктүрүү процесси клубдардын 

ишинин уюштуруу-экономикалык негиздеринин жана укуктук формаларынын 

өзгөрүшүнө алып келди. 

Учурда бир дагы клуб өзүн-өзү каржылоо саясатын жүргүзө албайт. Андыктан 

демөөрчүлөрдү тартууга басым жасалууда. 

Адабияттар талкуусу. [1-3] адабияттарда Спорт мыйзамдары, спорттун 

экономикасы жана бизнеси-уюштуруусу, массалык спорттун экономикасы каралган. 

Карпов А.Е. ишканалардын каржылык моделдерин аныктаган [4], Большаков С.В. 

пособиясында [5]  ишканалар финансынын теориясын жана практикасын толук 

чагылдырган.   

Компаниянын ички бюджетин Хруцкий В.Е., Сизова Т.В., Гамаюнов В.В. 

өздөрүнүн монографиясында [6]  карашса, а автор Савчук В.П. [7]  финансылык 

пландаштыруу жана ишкананын бюджетин иштеп чыгуу маселесин караган. 

Самочкин В.Н. жана башкалар ишкананын ийкемдүү өнүгүшүн, анын 

натыйжалуулугун жана бюджетин өздөрүнүн китебинде [8]   келтиришишкен. 

Изилдөөнүн максаты. Ош шаарындагы "Алай" ФКнын бюджеттик системасын 

өнүктүрүүнүн жолдорун жана перспективаларын аныктоо. 

Директорлор Кенеши 

          Клуб Президенти 

 

Генералдын директор Негизги  тренер 

Команда тренерлери 

команды 

Команда оюнчулары 

оюнчулары 

Функционалдык кызмат  

Клубдар: 

-Маркетинг 

-Финансылык 

-Персонал менен иштоо ж.б. 
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Маселенин коюлушу.   «Алай» футбол клубу профессионалдуу спорттук уюм. 

Клубдун негизги өзгөчөлүгү спорт менен бизнести айкалыштырганында. Уюштурууга 

төмөнкүлөр кирет: 

-  клубдун киреше жана чыгашаларын аныктоо, кирешелерди толтуруу менен 

команданын эмгек акыларын көтөрүү, киреше табуунун перспективаларын аныктоо;  

- уюмдун ишинин да, конкурстарды өткөрүү технологиясынын да коммерциялык 

мүнөзүн аныктоо; 

- биринчи кезекте көңүл ачууга жана жарнамага, көрүүчүлөрдүн жана күйөрмандардын 

жагымдуу эс алуусуна багытталган функционалдык багыт көрсөтүү; 

- биринчи кезекте катуу атаандаштык чөйрөсүндө чеберчиликти максималдуу 

пайдаланууга багытталган сынактар системасында иш-чараларды ишке ашырууну 

жүргүзүү; 

- футболчуларга эмгек акы төлөө системасында кирешени карап чыгуу. 

Маселенин чечилиши.Ош ФК-Алай шаарынын бюджеттик системасын 

уюштуруу 

Клубдун финансылык-чарбалык иштеринин ийгиликтүү жүрүшү үчүн маанилүү 

роль ойнойт: материалдык база жана финансылык ресурстардын болушу. Ийгиликтуу 

өнугуу учун клуб жетиштуу материалдык жана финансылык байлыктарга ээ болууга 

тийиш. Ошондуктан бюджеттик система ушул максаттардын негизинде түзүлөт. 

Бюджетти финансы директоруна баш ийген финансы бөлүмү иштеп чыгат. 

Бюджетти иштеп чыгууда бухгалтердик эсептин, тандоо кызматынын жана маркетинг 

кызматынын маалыматтары колдонулат. Бөлүм уюмдагы бюджеттик процессти 

координациялоого жооптуу. 

          Ош шаарындагы ФК-Алайдын көйгөйлөрү жана өнүгүү багыттары. 

Учурда Кыргызстандын бир дагы футбол клубу спорттук ишмердүүлүктөн 

киреше булактарына гана басым жасап, бюджеттин кирешелүү бөлүгүн камсыздай 

албайт. Чет элдик жана ата мекендик командаларды каржылоо булактарын 

салыштырганда төмөнкүдөй көрүнүш пайда болот: чет элдик командалар үчүн 

билеттерди сатуу жана телекөрсөтүүлөргө укуктар, ал эми ата мекендик командалар 

үчүн демөөрчүлүк негизги киреше булактары болуп саналат. 

Каржылоо проблемасы клубдун өнугушунун жолунда турган проблема-лардын 

бири. Бай клуб гана улуттук чемпионатта жана эл аралык мелдештер-де ийгиликке 

жетүү үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана алат. 

Чет элдик профессионалдык клубдарды каржылоо негизинен спорттук иш-

чаралардан түздөн-түз алынган кирешелердин эсебинен ишке ашырылат. Ошондуктан 

бул бөлүмдө клубдун өнүгүү жолдорун аныктоо максатында чет өлкөлүк клубдардын 

иштөө моделин баяндап бергим келет. Демек, клубдун саясаты, бир жагынан, 

демөөрчүлүктү тартууга, экинчи жагынан, өзүнүн спорттук иштери менен 

байланышкан кирешеге багытталган. 

Профессионалдык спорттун эң чоң өнүгүүсү Америка Кошмо Штаттарына жетти. 

Ошондуктан, бул бөлүмдө биз кесиптик клубдун америкалык моделин карап чыгабыз. 

Клубдун ишинин финансылык компоненти клубдун ийгиликтүү өнүгүшүнүн 

жолунда турган эң маанилүү көйгөйлөрдүн бири болуп саналат. Ошондуктан, 90-

жылдардын орто ченинде, клуб кошумча каржылоону тартууга мүмкүндүк берген. 

90-жылдардын аягында жана 2000-жылдардын башында клуб башка каржылоо 

булактарынын (демөөрчүлөрүнүн) олуттуу колдоосу менен өзүнүн спорттук 

ишмердүүлүгүнө таянган. Демөөрчү уюм пайда болгондон кийин клуб жалпысынан 

алардын демөөрчүлүгүнүн эсебинен каржылана баштаган. 

Каржылоо маселеси клубдун өнүгүүсүнө бут тоскон эң маанилүү көйгөйлөрдүн 

бири, каржылык жактан күчтүү клуб гана жаркын оюн көрсөтө алат, ошондой эле 

демөөрчүлөрдү тарта алат. 

Клубдун бюджетин талдоодо төмөнкү көйгөйлөрдү аныктоого болот: 
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- демөөрчүдөн түшкөн кирешенин жогорку үлүшү (82%); 

- кирешелердин башка түрлөрүнөн түшүүлөрдүн төмөн деңгээли (18%); 

-трансферттерге чыгашалардын жогорку үлүшү (48,17%); 

- оюнчулардын эмгек акысынын жогорку үлүшү (22,5%). 

Муну төмөнкү чаралар менен чечсе болот: 

- телеберүүлөрдөн, товарларды жана билеттерди сатуудан түшкөн кирешенин өсүшү; 

- товардык белгини пайдалануудан түшкөн кирешени көбөйтүү. 

Трансферттердин баасын жана оюнчулардын эмгек акысын төмөндөтүү төмөнкү 

жолдор менен ишке ашырылышы мүмкүн: 

- спорт мектебинин оюнчуларын клубга активдүү тартуу; 

- башка клубдардан келечектүү оюнчуларды издөө. 

Ишканада финансылык системаны куруу клубдун өнугушунө кедергисин 

тийгизген маанилуу проблемалардын бири болуп саналат. Клубдун каржылык 

системасы жакшы иштегенде гана команда көрүүчүлөрдү трибуналарга жана 

телеэкрандарга тартууга, ошондой эле демөөрчүлөрдүн колдоосуна ээ болгон 

укмуштуудай оюн көрсөтө алат. 

Келечекте бюджеттик системаны курууда төмөнкүлөрдү эске алуу зарыл: 

- клубдун кирешесинин негизги булагы болуп клубдун ээлеринен жана 

демөөрчүлөрүнөн түшкөн каржылык түшүүлөр саналат. Кирешенин суммасына 

клубдун популярдуулугунун деңгээли таасир этет; 

- белгилүү кызматтарга күйөрмандардын суроо-талабы убакыттын өтүшү менен 

өзгөрүшү мүмкүн. Ошондуктан, күйөрмандардын суроо-талаптары изилденип, 

изилдөөлөрдүн негизинде жаңы продукцияларды (кызматтарды) иштеп чыгуу керек; 

-бюджеттин киреше бөлүгү билеттерди сатууну камтыйт. Клубдун популярдуулугун 

жогорулатуу билеттерди сатуудан түшкөн кирешенин көбөйүшүнө алып келет; 

трансферлер клубдун негизги чыгашасы болуп саналат. Ар бир жаңы оюнчуну сатып 

алуу негиздүү болушу керек. Жаңы оюнчуну алуу сөзсүз түрдө команданын оюн 

деңгээлин жогорулатууга алып келбейт. Бирок бул олуттуу чыгымдарды көбөйтөт. 

Ошондуктан, жаңы оюнчуларды сатып алуу башка аймактарда каржылык ресурстарды 

тескөөнү чектейт; 

- клубдагы ар кандай инновация финансылык чыгымдарды талап кылат; моданы жана 

"башкалар менен бирге болуу" каалоосун ээрчибеш керек. Өзгөртүүлөрдү карап чыгуу 

жана эсептөө керек; 

- көңүл буруу керек: клубдун кирешесин спорттук эмес булактардан (автопарктар, 

сауналар, административдик имараттар ж.б.у.с.) каржылык түшүүлөрдүн эсебинен 

көбөйтүү. 

- бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүнө таасир этүүчү башка иш-чаралар бар жана 

алар менен ишкананын бюджеттик системасын өзгөртүүгө жетишүүгө болот. 

Ош шаарынын ФК-Алай бюджетинин 2020-2022-жылдарга кирешесинин 

болжолу (миң сом) 

 

Индикатор жылы                        2020               2021             2022 

Демөөрчүлүк                              1750               1800             1850 

Газпром                                      1575              1620              1665 

Megacom                                     175               180                185 

Телевизордук укуктарды сатуу    310               540                600 

5-канал                                        155               295                330 

КТРК                                           100               145               160 

ЭлТР-Спорт                                 55                100                110 

Коммерциялык ишмердүүлүк      82                 98                 117 

Билет сатуу                                 64                79                   93 

Өлкөнүн чемпионаты                  32                39,5                46,5 



Известия ОшТУ, 2022 №1 24 

 

Эл аралык мелдештер          30              34,5               40,5 

Кыргызстандын кубогу       4                5                    6 

Аппаратураларды сатуу      52               83                  90 

Бардыгы болуп                   2290            2600              2750 

 

ФК-Алай Ош шаарынын 2020-2022-жылдарга болжолдуу бюджеттик 

чыгашалары (миң сом) 

 

Индикатор жылы                     2020        2021                2022 

Айлыгы                                   800          920                  980 

Трансферттик чыгымдар         1015        1015                 1015 

Салыктар                                141          244                   250 

Финансылык ишмердүүлүк     1             1.25                  1.5 

Мелдештерге катышууга  

кеткен чыгымдар                    97            119                  140 

Окуу процессин уюштуруу     82            104,75              126 

SDURSH                                70             90                    110 

 үчүн чыгашалар 

Административдик  

жана сатуу чыгымдары           84            106                   127 

Бардыгы болуп                       2290         2600                 2750 

 

Приложение 1 

 

 
 

Корутунду. Алдыңкы клубдардын бюджети чоң. Бюджеттин көпчүлүк бөлүгү 

демөөрчүлүктүн эсебинен жабылат. Бирок клубдар демөөрчүлүктүн деңгээли клубдун 

бюджетинин 2/3 бөлүгүнөн ашпоого багытталган саясатты ишке ашырууга аракет 

кылышат; 

- келечекте клубдун саясаты телекөрсөтүү укугун сатуудан, товарларды сатуудан жана 

башкалардан түшкөн кирешени көбөйтүүгө, ошондой эле трансферттердин жана эмгек 

акынын баасын төмөндөтүүгө багытталышы керек; 
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- клубда жакшы иштеген клубдун финансылык системасы түзүлүшү керек, Бул 

командага көрүүчүлөрдү трибуналарга жана телеэкрандарга тарта ала турган 

укмуштуудай оюн көрсөтүүгө, ошондой эле демөөрчүлөрдүн колдоосуна мүмкүндүк 

берет; 

- клубдун негизги кирешеси демөөрчүлүк, телевидение укуктарын жана билеттерди 

сатуунун эсебинен түзүлөт; 

- негизги чыгымдар СДЮРШ «Академиясын» колдоого жана оюнчулардын эмгек 

акысын жогорулатууга жумшалат. Бул коллективдин алдында турган милдеттерге 

байланыштуу. 

Бюджеттик система ишканада кабыл алынган бюджеттик формалардын бардык 

көрсөткүчтөрүн эсептөөнүн тартибин жана схемасын аныктайт. Финансылык-

экономикалык эсептөөлөр колдонулган ар кандай уюмда сөзсүз түрдө бюджетти түзүү 

үчүн белгилүү бир финансылык моделди колдонот. Демек, бюджеттик система 

пландарды ишке ашыруунун финансылык натыйжаларынын ар кандай варианттарын 

талдоого багытталган деп айта алабыз. Бюджеттик система ошондой эле ишкананын 

финансылык абалын өзгөртүүнүн ар кандай варианттарын талдоону камсыз кылат. 

«Алай» футбол клубу профессионалдуу спорттук уюм. Клубдун негизги 

өзгөчөлүгү спорт менен бизнести айкалыштырганында. Бирок ошол эле учурда 

клубдун кирешеси клубдун чыгашасын актабагандыктан пландуу жана рентабелдүү 

эмес. Айырмасы демөөрчүлөрдүн кайрымдуулугунун эсебинен жабылат. 

Ош шаарынын ФК-Алай шаарынын кирешелер жана чыгашалар бюджети 

каражаттарды пайдалануунун кыйла натыйжалуу жолдорун аныктоого, чыгашалар 

бюджетинин негизги статьялары боюнча лимиттерди белгилөөгө, бюджеттин киреше 

статьяларын түзүү жана көбөйтүү боюнча резервдерди талдоо жана аныктоого 

багытталган; 

Спорт мамлекеттин жана коомдун экономикалык чөйрөсүнө: жумушчу күчүнүн 

сапатына, керектөөнүн жана суроо-талаптын структурасына, керектөөчүлөрдүн жүрүм-

турумуна, туризмге жана экономикалык системанын башка көрсөткүчтөрүнө таасирин 

тийгизет. 

Спорт адамдардын маданиятына таасир этет, баарлашуунун жана эс алуунун бир 

жолу. 

Келечекте клубдун негизги кирешеси демөөрчүлүк аркылуу түзүлүп, алар 

Академиянын спорттук-спорттук мектебинин чыгымдарын жана оюнчулардын эмгек 

акысын көбөйтүүгө жумшалат. 

Ош шаарындагы ФК-Алайга төмөнкүдөй сунуштарды киргизсе болот: 

1. Ишканада бюджеттик жобону түзүү. Бюджетти түзүү жөнүндө жобо бюджетти 

башкаруу процессин аныктайт. 

2. Бюджеттик комиссияны түзүү. Бюджетти башкарууну координациялайт. 

3. Финансылык отчеттуулук борборлорун (ФОБ) түзүү. ФОБ - бюджеттик ченемдерге 

ылайык айрым финансылык-экономикалык көрсөткүчтөр үчүн жооптуу түзүмдүк 

бөлүмдөр. 
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