Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун мамлекеттик кызматкерлерин
2015-жылдын Мамлекеттик тапшырыгы боюнча окутуу
ГРАФИГИ

№

Ведомстволор

Курстар

1.

Борбордук аппарат
Коммуникация ыкмалары
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

2.

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

3.

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

4.

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

5.

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

Угуучулардын
контингенти

Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери
Өнүгүүнүн мамлекеттик
Мамлекеттик
программаларын башкаруу, баалоо
органдардын
жана мониторинг жүргүзүү (ТӨУС
түзүмдүк
ж.б.).
бөлүмчөлөрүнүн
Мамлекеттик саясатты талдоо, иштеп жетекчилери
чыгуу жана жүзөгө ашыруу (талдоо
документтерин даярдоо)
Өнүгүүнүн мамлекеттик
Мамлекеттик
программаларын башкаруу, баалоо
органдардын
жана мониторинг жүргүзүү (ТӨУС
түзүмдүк
ж.б.).
бөлүмчөлөрүнүн
Мамлекеттик саясатты талдоо, иштеп жетекчилери
чыгуу жана жүзөгө ашыруу (талдоо
документтерин даярдоо
Коммуникация ыкмалары
Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери
Мамлекеттик финансы:
Адистер,
- Кыргыз Республикасынын азыркы мамлекеттик
учурдагы мамлекеттик бюджеттик
органдардын
саясаты;
финансылык
- программалык бюджеттештирүү;
кызматтарынын
- бюджеттик мекемелерде
кызматчылары
бухгалтердик эсепти уюштуруунун
жаңы стандарттары;
- бухгалтердик эсеп 1C;
- тышкы жана ички аудит;
- бюджеттик эсеп жана отчеттуулук;

Тренерлер

Окутуу жери

БФЭТ
Рахимова К.

Бишкек ш., Чүй пр. 269,
конференц залы,1-кабат
саат 14-00 18-00 чейин

Өткөрүү
мөөнөтү
12.05 – 22.05.

КРПМБА
Пак Т.

Бишкек ш., Фрунзе көч. 477, 12.05-22.05
3-корпус КРПМБА
204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

КРПМБА
Пак Т.

Бишкек ш., Фрунзе көч. 477,
3-корпус КРПМБА
25.05-05.06
204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

БФЭТ
Акимова Э.

КРПМБА
Хасанова А.М.
.

Бишкек ш., Чүй пр. 269,
конференц залы,1-кабат
саат 14-00 18-00 чейин

25.05. – 05.06.

Бишкек ш., Фрунзе көч. 477, 01.06-12.06
3-корпус КРПМБА
204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

№

Ведомстволор

Курстар

Угуучулардын
контингенти

Тренерлер

Окутуу жери

Өткөрүү
мөөнөтү

- мамлекеттик сатып алуу
процедуралары
6.

7.

8.

9.

Борбордук аппарат
Ченемдик укуктук камсыздоо:
жана Чүй облусунун
- КР ченемдик укуктук актылардын
мамлекеттик органдары системасы;
- ченемдерди жана мыйзамдарды
чыгаруу техникасы;
- ченемдик укуктук актыларды иштеп
чыгуу методикасы;
- чечимдердин долбоорлорун Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн
кароосуна жана макулдашуусуна
киргизүү процедуралары;
- ченемдик укуктук актылардын
долбоорлорун экспертизалоо
Борбордук аппарат
Өнүгүүнүн мамлекеттик
жана Чүй облусунун
программаларын башкаруу, баалоо
мамлекеттик органдары жана мониторинг жүргүзүү (ТӨУС
ж.б.).
Мамлекеттик саясатты талдоо, иштеп
чыгуу жана жүзөгө ашыруу (талдоо
документтерин даярдоо)
Борбордук аппарат
Өнүгүүнүн мамлекеттик
жана Чүй облусунун
программаларын башкаруу, баалоо
мамлекеттик органдары жана мониторинг жүргүзүү (ТӨУС
ж.б.).
Мамлекеттик саясатты талдоо, иштеп
чыгуу жана жүзөгө ашыруу (талдоо
документтерин даярдоо)
Борбордук аппарат
Мамлекеттик финансы:
жана Чүй облусунун
- Кыргыз Республикасынын азыркы
мамлекеттик органдары учурдагы мамлекеттик бюджеттик
саясаты;
- программалык бюджеттештирүү;
- бюджеттик мекемелерде
бухгалтердик эсепти уюштуруунун
жаңы стандарттары;
- бухгалтердик эсеп 1C;
- тышкы жана ички аудит;
- бюджеттик эсеп жана отчеттуулук;

Адистер,
юридикалык
кызматтардын
кызматчылары

КРПМБА
Нурматов Т.

Бишкек ш., Фрунзе көч. 477, 01.06-12.06
3-корпус КРПМБА
204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери

КРПМБА
Алыбаева Г.

Бишкек ш., Фрунзе көч. 477, 08.06-19.06
3-корпус КРПМБА
204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери

КРПМБА
Пак Т.

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 307-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

15.06-26.06

Адистер,
мамлекеттик
органдардын
финансылык
кызматтарынын
кызматчылары

КРПМБА
Алкадырова Ч.

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 205-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

15.06-26.06

№

Ведомстволор

Курстар
- мамлекеттик сатып алуу
процедуралары
Коммуникация ыкмалары

Угуучулардын
контингенти

10.

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

11.

Борбордук аппарат
Ченемдик укуктук камсыздоо:
жана Чүй облусунун
- КР ченемдик укуктук актылардын
мамлекеттик органдары системасы;
- ченемдерди жана мыйзамдарды
чыгаруу техникасы;
- ченемдик укуктук актыларды иштеп
чыгуу методикасы;
- чечимдердин долбоорлорун Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн
кароосуна жана макулдашуусуна
киргизүү процедуралары;
- ченемдик укуктук актылардын
долбоорлорун экспертизалоо
Борбордук аппарат
Коррупцияга каршы туруу саясат
Мамлекеттик
жана Чүй облусунун
Кесиптик этика
органдардын
мамлекеттик органдары Гендердик көз караш
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери

12.

Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери
Адистер,
юридикалык
кызматтардын
кызматчылары

Тренерлер

Окутуу жери

БФЭТ
Рахимова К.

Бишкек ш.
БФЭТ, 1-кабат, 9-ауд.
саат 14.00 – 18.00 чейин

КРПМБА
Эратов И.

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 207-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

Эратов И.

КРПМБА
Токтоналиева К.К.
Окенаева М.

Борбордук аппарат
Ченемдик укуктук камсыздоо:
жана Чүй облусунун
- КР ченемдик укуктук актылардын
мамлекеттик органдары системасы;
- ченемдерди жана мыйзамдарды
чыгаруу техникасы;
- ченемдик укуктук актыларды иштеп
чыгуу методикасы;
- чечимдердин долбоорлорун Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн
кароосуна жана макулдашуусуна
киргизүү процедуралары;
- ченемдик укуктук актылардын
долбоорлорун экспертизалоо

Адистер,
юридикалык
кызматтардын
кызматчылары

Мамбеталиева Э.
Нурматов Т.

15.06. – 30.06.

15.06-26.06
29.06-10.07

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 205-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

Мамбеталиева Э.

13.

Өткөрүү
мөөнөтү

06.07-10.07
13.07-17.07
20.07-24.07

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 204-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

27.07-30.07
27.07-07.08

№
14.

15.

16.

17.

18.

Ведомстволор

Курстар

Борбордук аппарат
Кыргыз Республикасындагы
жана Чүй облусунун
мамлекеттик башкаруунун негиздери:
мамлекеттик органдары - мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу системасы;
- мамлекеттик жана муниципалдык
кызматтын системасы ;
- ченемдик укуктук актылардын
системасы ;
- мамлекеттик органдардагы жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы иш кагаздарды
жүргүзүү;
- кесиптик этика жана коррупцияга
каршы туруу
Борбордук аппарат
Мамлекеттик саясатты талдоо, иштеп
жана Чүй облусунун
чыгуу жана жүзөгө ашыруу.
мамлекеттик органдары Долбоорлорду жана өнүгүү
программаларды башкаруу.
Долбоорлорду жана программаларды
баалоо жана мониторинг жүргүзүү.
Натыйжалуу башкаруунун ыкмалары.
Стратегиялык пландаштыруунун
негиздери
Борбордук аппарат
Кыргыз Республикасынын
жана Чүй облусунун
мамлекеттик кызматын уюштуруу:
мамлекеттик органдары - мамлекеттик кызматты өтөөнү
уюштуруу;
- мамлекеттик кызматчыларды
аттестациялоо жана ишин баалоо;
- мамлекеттик кызматчыларды окутуу
жана квалификациясын жогорулатуу;
- окутууга болгон талапты аныктоо
жана окутуунун натыйжалуулугун
баалоо;
- гендердик көз караштарды
мамлекеттик кызматка киргизүү
Борбордук аппарат
Коммуникация ыкмалары
жана Чүй облусунун
Навыки коммуникаций
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат

Иштиктүү кыргыз тили

Угуучулардын
контингенти
Мамлекеттик
кызматтын
жетектөөчү кызмат
орундарына биринчи
жолу кирген же
дайындалган
кызматчылар

Тренерлер

Окутуу жери

Өткөрүү
мөөнөтү

Алыбаева Г.

Бишкек ш., КРПМБА

07.09-25.09

Таштемирова Н.

Мамлекеттик
кызматтын
жетектөөчү кызмат
орундарына биринчи
жолу кирген же
дайындалган
кызматчылар

КРПМБА
Пак Т.

Адистер,
мамлекеттик
органдардын кадрдык
кызматтарынын
кызматчылары

КРПМБА

Мамлекеттик
органдардын
түзүмдүк
бөлүмчөлөрүнүн
жетекчилери

28.09-16.10

Бишкек ш., КРПМБА
07.09-25.09

Пак Т.

28.09-16.10

Бишкек ш., КРПМБА

Джумабаева Г.

07.09-18.09

Дооранов А.

21.09-02.10

БФЭТ
Рахимова К.

Бишкек ш., БФЭТ

14.09. –
25.09.

БФЭТ

Бишкек ш., БФЭТ

14.09. –

№

19.
20.
21.
22.
23.

24.

Ведомстволор
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары
Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

Борбордук аппарат
жана Чүй облусунун
мамлекеттик органдары

Курстар

Угуучулардын
контингенти

Тренерлер

Окутуу жери

(баштагандар)

Өткөрүү
мөөнөтү
02.10.

Иштиктүү кыргыз тили
(уланткандар)

БФЭТ

Бишкек ш., БФЭТ

14.09. – 26.09.
14.09. – 26.09.

Иштиктүү кыргыз тили
(баштагандар)

БФЭТ

Бишкек ш., БФЭТ

Ж.Баласагын ат. КУУ
Рустамова Д.,
Базакеева К.
БФЭТ

Бишкек ш., КУУ

05.10. – 24.10.
05.10. – 24.10.
26.10. – 14.11.
05.10.-15.10.
19.10.-29.10.

Маалыматтык технологиялар

Адистер

Иштиктүү кыргыз тили
(уланткандар)
Кыргыз Республикасындагы
мамлекеттик башкаруунун негиздери:
- мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу системасы;
- мамлекеттик жана муниципалдык
кызматтын системасы ;
- ченемдик укуктук актылардын
системасы ;
- мамлекеттик органдардагы жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы иш кагаздарды
жүргүзүү;
- кесиптик этика жана коррупцияга
каршы туруу
Иштиктүү кыргыз тили
(уланткандар)

Мамлекеттик
кызматтын
жетектөөчү кызмат
орундарына биринчи
жолу кирген же
дайындалган
кызматчылар

КРПМБА
Эратов И.

Бишкек ш., БФЭТ
Токмок ш.

05.10. – 24.10.
05.10. – 24.10.
26.10. – 14.11.
19.10-06.11

Кара-Балта ш.

19.10-06.11

Бишкек ш., БФЭТ

10.11. – 21.11.
10.11. – 21.11.
10.11. – 21.11.

Дооранов А.

БФЭТ

Чүй облусунун муниципалдык кызматкерлерин
2015-жылдын Мамлекеттик тапшырыгы боюнча окутуу
ГРАФИГИ
№
Ведомстволор
25.

26.

27.

28.

Чүй облусунун
ЖӨБО

Чүй облусунун
ЖӨБО

Чүй облусунун
ЖӨБО

Чүй облусунун
ЖӨБО

Курстар
Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун уюштуруучулукукуктук негиздери
Муниципалдык кызматтын укуктук негиздери
Компьютердик сабаттуулуктун негиздери
Иш кагаздарды жүргүзүү
Текшерүү процедуралары жана текшерүүчү органдар менен
иштөө
Жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу
Аймактын инвестициялык жагымдуулугу. Бюджеттен
тышкаркы каражаттарды тартуу
Муниципалдык мүлктү башкаруу
Мамлекеттик сатып алуулар
Текшерүү процедуралары жана текшерүүчү органдар менен
иштөө

Угуучулардын
контингенти
ЖӨБ
органдарынын
жооптуу
катчылары

Тренерлер

Окутуу жери

Эратов И.

Бишкек ш., КРПМБА
3-корпус, 207-ауд.
саат 09.00 – 16.00 чейин

Эратов И.

ФЭО
Хасанова А.
начальниктерижан
а ЖӨБ
органдарынын
Алкадырова Ч.
финансылыкэкономикалык
маселелер боюнча
адистери
Муниципалдык кызматтын укуктук негиздери
ЖӨБ
Таштемирова Н.
Этностор аралык мамилелерди башкаруу жана маданияттар органдарынын
аралык коммуникациялар
адистери
Компьютердик сабаттуулуктун негиздери
Дуйшо кызы Н.
Иш кагаздарды жүргүзүү
Текшерүү процедуралары жана текшерүүчү органдар менен
иштөө
Коррупцияга каршы туруу саясат
ЖӨБ
Токтоналиева К.
Кесиптик этика
органдарынын
Этностор аралык мамилелерди башкаруу
адистери
Мамбеталиева Э.

Чүй облусунун
ЖӨБО

Муниципалдык кызматтын укуктук негиздери
ЖӨБ
Этностор аралык мамилелерди башкаруу жана маданияттар органдарынын
аралык коммуникациялар Компьютердик сабаттуулуктун
адистери
негиздери
Иш кагаздарды жүргүзүү
Текшерүү процедуралары жана текшерүүчү органдар менен
иштөө

Эратов И.
Таштемирова Н.

12.05-22-05
25.05-05-06

Бишкек ш., КРПМБА

06.07-17.07
20.07-31.07

Бишкек ш., КРПМБА

06.07-17.07
20.07-31.07

Бишкек ш., КРПМБА

03.08-14.08
17.08-28.08

Мамбеталиева Э.
29.

Өткөрүү
мөөнөтү

31.08-11.09
Бишкек ш., КРПМБА

03.08-14.08
17.08-28.08

