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В данной статье рассматриваются вопросы финансирования, доходов и 
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Киришүү. Кыргызстанда ―Билим берүү‖ улуттук долбоору кабыл алынган. Бул 

долбоордун максаты өлкөнүн билим берүү системасын өнүктүрүүнүн багыттарын ишке 

ашыруу боюнча чараларды көрүү аркылуу билим берүүнү модернизациялоо болуп 

саналат, ал коомдун жана социалдык-экономикалык талаптардын өзгөрүшүнө жараша 

өзгөргөн билим берүүнүн заманбап сапатына жетишүүгө жардам берет. шарттар. 

―Билим берүү‖ улуттук долбоорунун багыттары: инновациялык программаларды ишке 

ашыруучу мыкты мугалимдерди жана мектептерди конкурстук негизде колдоо; 

маалыматташтыруу; классты башкаруу үчүн сый акы; башталгыч кесиптик билим 

берүүнүн заманбап борборлорун түзүү; таланттуу жаштарды колдоо; улуттук 

университеттердин жана бизнес-мектептердин тармагын түзүү; селолук мектептерди 

мектеп автобустары менен камсыз кылуу. 

Актуалдуулугу. Республикада жаңы билим берүү системасын түзүү бул 

системаны каржылоонун жаңы системасын түзүүнү талап кылат. Бул үчүн билим 

берүүгө каражат бөлүүнүн заманбап системасын изилдөө жана ага байланыштуу 

көйгөйлөрдү аныктоо зарыл. 
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Изилдөөнүн максаты. Бул макаланын максаты билим берүү системасынын 

түзүмүн, анын азыркы коом үчүн зарылчылыгын, ошондой эле аны каржылоонун 

принциптерин, атап айтканда Кыргызстандагы коррекциялык мектептер – 

гимназияларды изилдөө болуп саналат. 

Бул максатка жетүү үчүн төмөнкү милдеттер коюлган жана чечилген: 

• заманбап дүйнөдө билим берүүнү каржылоо тажрыйбасын изилдөө; 

• Кыргызстандын билим берүү системасын каржылоонун негиздерин изилдөө; 

• окуу жайларын жана мектептерди - гимназияларды каржылоо принциптерин изилдөө. 

Белгиленген милдеттерге байланыштуу иштин структурасы төмөнкүдөй: 

- биринчи главада билим берүү уюмдарын каржылоонун өзгөчөлүктөрү ачылат; 

- экинчи главада билим берүү мекемелеринин чыгымдарын пландаштыруунун 

ыкмалары каралат; 

- үчүнчү главада мектептердеги - гимназиялардагы чыгымдарды пландаштыруу 

ыкмалары талкууланат. 

Изилдөө объектиси — Ош шаарындагы «Олимп» гимназия мектеби. 

Адабияттарды талкулоо. Полюс Г.Б. [1-2] окуу китебинде билим жаатында 

бюджетти уюштуруусу, бюджеттик уюмдарды каржылоонун жолдору толугу менен 

келтирилген. 

Бабич А.М. окуу куралында Мамлекеттик жана муниципалдык финансылар 

каралып, финансирлөөнун түшүнүктөрү, жолдору берилген.   

Изилдөөнүн чечими жана жыйынтыгы.  

Ош шаарындагы «Олимп» мектеп-гимназиясынын ишмердүүлүгүн талдоо. 

Юридикалык жактын Мекеме үчүн мыйзамда белгиленген финансылык-чарбалык 

ишти жүргүзүү боюнча укуктары каттоодон өткөн учурдан тартып келип чыгат. 

Мектеп-гимназия балансы жана өздүк эсеби бар, өз атынан келишимдерди түзүүгө, 

мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болууга, сотто, Арбитраждык жана 

Арбитраждык соттордо доогер жана жоопкер болууга укуктуу, мөөрү бар жана 

белгиленген формадагы мөөрү болот. Ал бюджеттик каражаттардын эсебинен 

товарларды жеткирүүгө, жумуштарды аткарууга жана кызмат көрсөтүүлөргө 

заказдарды түзүүдө мамлекеттик заказчы катары чыга алат. 

Негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн Мекеме төмөнкүлөргө укуктуу: 

- мамлекеттик билим берүү стандарттарын эске алуу менен өз алдынча билим берүү 

программаларын иштеп чыгат, кабыл алат жана ишке ашырат; 

- ШаарБББ менен макулдашуу боюнча окуу планын, жылдык календардык окуу 

графигин жана класстык графигин иштеп чыгат жана бекитет; 

- өзүнүн уставдык ишин жүзөгө ашыруу үчүн, анын ичинде банктык кредитти 

пайдалануу үчүн финансылык жана материалдык ресурстардын кошумча булактарын 

тартууга; 

- имараттарды, курулмаларды, жабдууларды, транспорттук каражаттарды жана башка 

мүлктү белгиленген тартипте ижарага берүүгө жана ижарага берүүгө; 

- ортомчулук кызматтарды көрсөтүүгө, акцияларды, облигацияларды, башка баалуу 

кагаздарды сатып алууга жана алардан киреше алууга, Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарында тыюу салынбаган жана Мекеменин негизги ишине зыян келтирбеген 

башка ишкердик иш-аракеттерди жүргүзүүгө. 

 «Олимп» мектеп-гимназиясынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет: 

- окуу-реабилитациялык процессти материалдык-техникалык жактан камсыздоо жана 

жабдуу, мамлекеттик, жергиликтүү стандарттарга жана талаптарга ылайык жайларды 

жабдуу, өздүк финансылык каражаттардын чегинде жүзөгө ашырылат. 

- уюштуруучуга жана коомчулукка финансылык жана материалдык ресурстардын 

түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө жылдык отчетту берүү. 

- мектеп-гимназиясынын ишмердүүлүгүн башкаруу түзүмүн түзүү, штаттык бирдиктер 

менен камсыз кылуу, кызматтык милдеттерди бөлүштүрүү. 
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«Олимп» мектеп-гимназиясын каржылоого кеткен чыгымдардын эсеби 

Билим берүү мекемелерин каржылоодо минималдуу социалдык стандарттар 

маанилүү роль ойнойт. Аларга төмөнкүлөр кирет: бюджеттик сектордун 

кызматкерлерине эмгек акы төлөөнүн бирдиктүү тарифтик шкаласы; класстардын жана 

топтордун болушу; мектепке чейинки балдар мекемелериндеги, гимназиялардагы 

балдардын жана окуучулардын табигый тамактануу нормаларын; жетим балдарга 

берилген кийимдердин жана бут кийимдердин тизмеси ж.б. Ар кандай окуу жайлары 

үчүн чыгымдардын сметасын иштеп чыгууда өндүрүштүк көрсөткүчтөр колдонулат. 

Жалпы билим берүүчү мектептерде - балдардын жана топтордун саны, класстардагы 

окуучулардын саны, ал эми мектептерде - гимназияларда - окуучулардын саны, 

кесиптик-техникалык билим берүү мекемелеринде - акысыз билим берүүдөгү 

окуучулардын саны. 

Окуучулардын орточо жылдык санынын формуласы: 

12

2211 МУМУ
Уср


  , 

мында Уср — окуучулардын орточо жылдык саны; 

Y1 - пландалган жылдын башындагы окуучулардын саны (1-январга карата); 

М1 - жыл башындагы кыймылдуу курам бар айлардын саны (8 ай); 

Ү2 - пландалган жылдагы окуучулардын саны (1-сентябрга карата); 

М2 - жылдын акырына карата жаңы контингент менен мекемелердин иштеген 

айларынын саны (4 ай); 

12 - бир жыл ичиндеги айлардын саны. 

Сметалык бюджеттик каржылоо - каражаттардын (бюджеттердин) максаттуу 

багытын, көлөмүн жана квартал сайын бөлүштүрүүнү белгилеген жеке финансылык-

пландоо актысынын негизинде мамлекеттик каражаттарды берүү. 

Сметалык - иш жүргүзүүнү камсыз кылуучу чыгашаларды өндүрүү үчүн 

тиешелүү бюджеттен каражаттарды алган уюмдардын жана мекемелердин финансылык 

планы. Баалоо финансылык жыл ичинде – 1-январдан 31-декабрга чейин жарактуу. 

Бюджетте төмөнкүлөр чагылдырылат: 

1. Мекеменин реквизиттери (анын аталышы, кайсы каражаттан каржылоо жүргүзүлөрү, 

сметаны бекиткен адамдын колу, мөөр ж.б.). 

2. Чыгымдардын кодекси (эмгек акы фондусу, материалдык чыгымдар, ендуруштук 

жана социалдык енугуу фондусу, материалдык кызыктыруу фондусу, башка фонддор). 

3. Кирешелердин жыйындысы (бюджеттен каржылоо, башка кирешелер). 

4. Мекеменин ишинин көрсөткүчтөрү. 

5. Чыгашаларды жана кирешелерди эсептөөлөр жана негиздемелер. 

Сметаларды даярдоо менен төмөнкү милдеттер чечилет: 

• бюджеттик мекемелерди мамлекеттик каржылоо менен камсыз кылуу; 

• сунушталган долбоордук чыгашаларды жана каражаттарды пайдалануу боюнча 

отчетторду талдоо; 

• каражаттардын эффективдүү жана үнөмдүү чыгымдалышын көзөмөлдөө. 

Бюджеттик каржылоонун ченеминин мааниси бардык деңгээлдердеги бюджетти 

аткаруу үчүн милдеттүү болгон минималдуу нарк катары чыгат. 

Бюджеттик каржылоо стандарты: 

ФН вф = ФОТ + ФМО, 

мында ФН вф - бюджеттик каржылоонун ченеми; 

ФОТ - эмгек акы (тарифтик жана ашыкча тарифтик бөлүктөрү); эмгек акы 

төлөөлөр; китеп басып чыгаруу үчүн компенсациялык төлөмдөр буюмдар; 

профессордук-окутуучулук курамдын рангын жогорулатууга жана аттестациялоого 

кеткен чыгымдар; 

ФМО - билим берүү чыгымдары; кеңсе жана чарбалык чыгымдар; жумшак 

жабдууларды жана формаларды сатып алууга чыгымдар; башка чыгымдар. 
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Капиталдык чыгашалар имараттарды жана курулмаларды күтүүгө, кымбат баалуу 

жабдууларды, эмеректерди сатып алууга, капиталдык жана учурдагы оңдоого кеткен 

чыгашалардан турат. 

 ФОТФМО 
норм х Энфмо / Энфот ,  

мында ФМО – персоналдын ар бир тобуна бир окуучуга материалдык колдоо 

фонду; 

ФОТнорм - эмгек акынын ченемдик фонду, б.а. стандарттык эмгек акы төлөө 

фондунун жана эмгек акы төлөө боюнча төлөмдөрдүн суммасы; 

Э нфмо - ФМО үчүн экономикалык стандарттын пайызы; 

Э фот - эмгек акы үчүн экономикалык ченемдин пайызы. 

Андан кийин, айына бир окуучуга тиешелүү каражаттардын жалпы суммасы 

эсептелет. Бул үчүн эмгек акы жана ФМО жыйынтыкталат. Алынган наркты 12 айга 

көбөйтсө, кадрлардын түрү боюнча бир окуучуга түшкөн каражаттын суммасын 

алабыз. 

Эмгек акы фонду жана материалдык камсыздоо фонду билим берүүнүн түрлөрү 

жана түрлөрү боюнча классификацияланат. 

Эмгекке акы төлөө фондусу жана материалдык камсыздоо фонду окуу 

жайларынын түрлөрүнө жана түрлөрүнө жараша классификацияланат. 

Билим берүүгө чыгымдардын натыйжалуулугун баалоо көйгөйлөрү. 

Билим берүүгө бюджеттик каражаттардын натыйжасыз пайдаланылышынын жана 

ошол эле учурда бул чөйрөгө кызыгуунун жогорулашынын шартында азыркы мезгилде 

билим берүүгө чыгымдарды натыйжалуу каржылоо маселеси экономикалык гана эмес, 

социалдык мааниге да ээ болууда. Акыркы бир нече жылдын ичинде 

муниципалитеттердин жана федерациянын субъекттеринин иштөө шарттары чоң 

өзгөрүүлөргө дуушар болду. Финансылык ресурстарды борборлоштуруудан, 

муниципалитеттердин бытырандылыгынан, аймактардын жана муниципалитеттердин 

бийлик органдарынын карамагындагы финансылык ресурстардын көлөмү кыскарган.  

Бюджеттин аткарылышы - финансылык органдар, салык жана аткаруу бийлик 

органдары, кредиттик мекемелер, юридикалык жана жеке жактар, бюджеттик 

каражаттарды алуучулар катышкан финансылык жыл ичинде акча каражаттарын 

чогултуу жана чыгымдоо.  

Бюджетти аткаруунун казыналык тутумунда бюджеттик алуучулардын 

чыгашалары үчүн төлөмдү түздөн-түз кызмат көрсөтүүчүлөргө жана подрядчыларга 

(кызматкерлерге, окуучуларга, окуучуларга накталай төлөмдөрдөн тышкары) толук 

которуу каралган.  

Бюджеттин чыгашаларын казыналар аркылуу каржылоонун тартиби 

экономикалык жактан максатка ылайыктуу. Ал мамлекет үчүн финансылык 

ресурстарды башкаруу ыкмаларын өркүндөтүү жагынан гана эмес, кассалык чыгашалар 

боюнча оперативдүү маалыматтарды алуу, каражаттарды максаттуу багыттоо боюнча 

которуу, бюджеттик каражаттарды алуучулардын финансылык ресурстарына 

мониторинг жүргүзүү жагынан да оң натыйжаларды бере алат. Бирок ушуну менен 

катар бюджетти аткаруунун казыналык системасын киргизүү менен бюджет 

аткаруучулар үчүн күнүмдүк бизнес маселелерин чечүү бир топ кыйындады. 

Ош шаарындагы «Олимп» мектеп-гимназиясын каржылоонун негиздери. 

Финансылык пландаштыруу бюджеттик ресурстардын көлөмүн жана максаттуу 

пайдаланылышын аныктоого мүмкүндүк берет. Пландаштыруунун жардамы менен 

бюджеттик каражаттардын кыймылы максаттарга жана милдеттерге ылайык аныкталат. 

Бюджетти пландаштыруу бир нече этапта ишке ашырылат: бюджеттин долбоорун 

түзүү, бюджеттин долбоорун кароо жана бюджеттин долбоорун бекитүү, бөлүнгөн 

лимиттерге жана муктаждыктарга ылайык чыгымдарды квартал сайын бөлүштүрүү, 

ошондой эле чыгымдардын сметасын түзүү.  
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Мектеп – гимназиянын мүлктүк жана финансылык ресурстарын түзүүнүн булагы 

болуп төмөнкүлөр саналат: 

• бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы фонддор; 

• гимназия мектебине менчик ээси же ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген 

мүлк. 

«Олимп», Оштун мисалында сметаларды даярдоону карап көрөлү. Бул мектеп-

гимназиясынын сметасында беш чоңойтулган макала бар: 

210 Эмгек акы; 

220 Кызматтарды сатып алуу; 

260 Социалдык жөлөкпулдар; 

290 Башка чыгашалар; 

300 Финансылык эмес активдерди сатып алуу. 

Заказды жайгаштыруу ыкмасы катары бирдиктүү берүүчү менен заказды 

жайгаштыруу түшүнүлөт, анда заказчы мамлекеттик келишим түзүүнү сунуш кылат. 

Бирдиктүү берүүчүгө заказды жайгаштыруу заказчы тарабынан жүзөгө ашырылат: 

эгерде сатып алынган товарлар, жумуштар, кызмат көрсөтүүлөр табигый 

монополиялардын субъекттеринин ишинин чөйрөсүнө таандык болсо; суу менен 

жабдуу жана канализация кызматтары табигый монополиялардын шарттарында 

көрсөтүлсө; бир гана тендердик табыштама же котировкалык билдирме берилсе, ж.б. 

«Олимп» мектеп-гимназиясынын чыгымдарын каржылоо сметасы. 

Бюджеттин аткарылышы - бюджеттик ассигнованиелерди натыйжалуу 

пайдалануу аркылуу бюджеттин бардык пландаштырылган чыгашаларын каржылоо. 

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексине ылайык бюджетти аткаруунун 

казыналык системасы түзүлгөн. Аткаруучу бийлик органдарына бюджеттин 

аткарылышын уюштуруу, эсептерди жана бюджеттик каражаттарды башкаруу 

жүктөлөт.  

Жергиликтүү бюджеттердин аткарылышын контролдоо жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары тарабынан жүзөгө ашырылат.  

Мисалы, «Олимп» мектеби квартал сайын жана суроо-талап боюнча ШаарБББгө 

бюджеттин аткарылышы боюнча отчет берип турат. Отчет отчеттук датага карата 

"Бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчет" түрүндө берилет, анда төмөнкүлөр 

көрсөтүлөт: 

• чыгаша статьясынын аталышы; 

• чыгашалардын экономикалык классификациясына ылайык статьянын коду; 

• чегерүүлөрдүн көлөмү (квартал, алты ай, тогуз ай, жыл); 

• канча каржыланат; 

• акча агымы; 

• аткаруу пайызы; 

• аткарылбагандыгынын себеби. 

Анткени Гимназия бюджеттик мекеме болгондуктан, бюджеттик каражаттарды 

казыналыктын өздүк эсеби аркылуу гана пайдаланууга милдеттүү. Бул бюджеттердин 

кассалык аткарылышы боюнча операцияларды эсепке алуу үчүн бюджеттин кассалык 

аткарылышын жүзөгө ашыруучу банктарда эсептер ачылат.  

Мектеп-гимназиясынын ишмердүүлүгүн каржылоо булактары болуп төмөнкүлөр 

саналат: 

• гимназия-мектептин иши каржылануучу тиешелүү деңгээлдеги бюджеттин 

каражаттары; 

• башка бюджеттердин каражаттары; 

• уюштуруучулардын материалдык жана акчалай салымдары; 

• ишкердиктен түшкөн каражаттар (бош жайларды ижарага алуу); 

• юридикалык жана жеке жактардын ыктыярдуу кайрымдуулук жана максаттуу 

төгүмдөрү; 
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• Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык башка булактардан. 

Таблица 1 

Кызматкерлердин топтору боюнча тарифтин өлчөмү 

 
1 окуучу 

үчүн  

Орто 

даражалуу  

Көбөйтүүчү 

коэффициент 

Шаардык  Айылдык 

1. Кызматкерлердин топтору 

боюнча тарифтерди эсептөө 

 

окутуучулар курамы: 

1. орто мектеп-гимназиялар 

2. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

жалпы билим берүүчү гимназиялар 

3. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

гимназия мектептери 

1, 2 түрлөрү; 

гимназия мектептери 

3 түрү; 

гимназия мектептери 

5 түрү; 

гимназия мектептери 

8 түрү 

4. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

 

0,3 

0,45 

 

 

 

 

1,06 

 

0,49 

 

0,65 

 

0,47 

 

0,52 

 

13 

13 

  

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

1,25 

1,45 

 

 

 

 

1,45 

 

 

 

 

 

 

 

1,65 

административдик жана 

башкаруучу персонал: 

1. орто мектеп-гимназиялар 

2. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

жалпы билим берүүчү гимназиялар 

3. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

  гимназия мектептери 

1, 2 түрлөрү; 

гимназия мектептери 

3 түрү; 

гимназия мектептери 

5 түрү; 

гимназия мектептери 

8 түрү 

4. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери үчүн 

жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар 

 

 

0,03 

 

0,09 

 

 

 

0,065 

 

0,04 

 

0,05 

 

0,03 

 

 

 

0,05 

 

 

14 

 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,4 

 

 

1,25 

 

1,45 

 

 

 

1,45 

 

 

 

 

 

1,65 

билим берүү кызматкерлери: 

1. орто мектеп-гимназиялар 

2. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

жалпы билим берүүчү гимназиялар 

 

0,015 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 
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3. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

гимназия мектептери 

1, 2 түрлөрү; 

гимназия мектептери 

3 түрү; 

гимназия мектептери 

5 түрү; 

гимназия мектептери 

8 түрү 

4. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

 

0,19 

 

0,27 

 

0,16 

 

0,23 

 

0,07 

0,2 

 

7 

 

7 

 

 

 

 

 

 

7 

 

1,2 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

1,45 

 

1,45 

 

 

 

 

 

1,65 

тейлөөчү персонал: 

1. орто мектеп-гимназиялар 

2. жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар үчүн 

жалпы билим берүүчү гимназиялар 

3. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери 

гимназия мектептери 

1, 2 түрлөрү; 

гимназия мектептери 

3 түрү; 

гимназия мектептери 

5 түрү; 

гимназия мектептери 

8 түрү 

4. атайын (түзөтүү) гимназия 

мектептери үчүн 

жетим балдар жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдар 

 

0,2 

 

0,48 

 

 

 

0,33 

0,16 

 

0,29 

 

 

 

0,10 

 

0,3 

 

3 

 

 3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 3 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

 

1,4 

2. Эмгек акы фонду Жогорулатуу коэффициенттерин жана ашыкча 

тарифтик фондду эсепке алуу менен персоналдын 

ар бир тобу үчүн бир категория боюнча тарифтик 

ставкалардын продукциясынын суммасы. 

 

Эмгек акынын фондулары тарифтик жана ашыкча тарифтик фонддордон турат. 

Тарифтик эмгек акы фондусуна окуу процессинин жүрүшүндө төлөнүүчү үстөк акылар 

жана кошумча төлөмдөр кирет. Аларга ставканын 15% өлчөмүндөгү эмгек акынын 

учурдагы шарттары менен аныкталуучу конкреттүү эмгек шарттары бар окуу 

жайларында иштегендиги үчүн үстөк акылар кирет. 

Атайын (түзөтүү) мектеп - гимназия үчүн кошумча тарифтик фонд жылдык эмгек 

акы фондунун 30 проценти болот.  

Корутунду. Азыркы учурда билим берүүдө көптөгөн көйгөйлөр сакталып 

калууда, бул чөйрөнү жаңылоо процесси коомду канааттандырат деп айтууга 

мүмкүндүк бербейт. Мугалимдердин айлык акысынын аздыгы билим берүүнүн негизги 

көйгөйлөрүнүн бири. Эмгек акы алардын квалификациясына, аткарылган иштин 

татаалдыгына, сарпталган эмгектин санына жана сапатына көз каранды жана 

максималдуу өлчөмдөр менен чектелбеши керек. 
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Мамлекеттик башкаруунун жана жөнгө салуунун дагы бир маанилүү багыты 

болуп бюджеттик каражаттар окуучулардын артынан түшкөн окуу процессин 

нормативдик каржылоого өтүү болуп саналат. Финансылык ченемдер ийкемдүү 

болууга жана ар бир конкреттүү учурда билим берүүнү өнүктүрүүгө бюджеттик 

ассигнованиелердин көлөмү жөнүндөгү маселени комплекстүү чечүүгө мүмкүндүк 

бериши керек. ―Билим берүү‖ приоритеттүү улуттук долбоору Кыргызстанда билим 

берүүнү өнүктүрүүнүн негизги багыттарында системалуу өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу 

максатында иштелип чыккан; жарандык коомдун институттарын жана заманбап билим 

берүү менеджментин түзүүгө натыйжалуу көмөк көрсөтүү. Улуттук долбоордун 

алкагындагы иш так орто мектептен баштап аспирантурага чейин бардык деңгээлдеги 

натыйжалуу, инновациялык, технологиялык жактан курулган жана ошол эле учурда 

жеткиликтүү билим берүүнү түзүүгө багытталган. 

Акыркы жылдары билим берүү тармагында билим берүүнү өнүктүрүүнүн 

стратегиялык багыттарын ачып берген бир катар маанилүү документтер кабыл алынды. 

Булар биринчи кезекте билим берүүнүн улуттук доктринасы, билим берүүнү 

модернизациялоо концепциясы жана билим берүүнү өнүктүрүү программасы. 

Өнүктүрүүнүн негизги багыттары: билим берүүнүн сапатын жогорулатуу; билим 

берүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоо; билим берүү секторунун инвестициялык 

жагымдуулугун жогорулатуу; жан башына каржылоо принциптерине өтүү жана билим 

берүү кызматтарынын натыйжалуу рыногун калыптандыруу. 
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