
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"Жергиликтуу оз алдынча башкаруу женунде" 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына озгортуулорду киргизуу тууралуу 

2016-жылдын 6-апрелинде Кыргаз Республикасынын Жогорку 
Кенеши тарабынан кабыл алынган 

1-берене 

"Жергиликтуу ез алдынча башкаруу женунде" Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 
1004-ст.) теменкудей езгертуулер киргизилсин: 

1) 51-берененин 3-белугу теменкудей редакцияда баяндалсын: 

"3. Айьш екметунун башчысынын орун басары конкурстун натыйжалары боюнча 
айыл екметунун башчысы тарабынан дайындалган муниципалдык кызматчы болуп 
саналат."; 

2)52-беренеде: 

а) 1-белугунде: 

мамлекеттик тилдеги текст теменкудей редакцияда баяндалсын: 

"1. Жергиликтуу кенештин чечими боюнча езунче жайгашкан калктуу 
конуштардьш жергиликтуу маанидеги маселелерин ыкчам чечууну уюштуруу 
максатында айыл башчысы кызмат орду киргизилсе болот."; 

расмий тилдеги тексттинде "айылного" деген сез "местного" деген сезге 
алмаштырылсын; 

б) 2-белугунде "айыл екметунун" деген сездер "жергиликтуу ез алдынча 
башкаруунун аткаруучу органьшын" деген сездерге алмаштырылсын; 

в) З-белугунде: 

мамлекеттик тилдеги текст теменкудей редакцияда баяндалсын: 

"3. Айыл башчысы тиешелуу аймактагы тургундардын жыйындарьгаын 
макулдугу менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органынын 
башчысы тарабынан дайындалат жана муниципалдык кызматчы болуп саналат."; 

расмий тилдеги текстинде "главой айыл окмоту" деген сездер «руководителем 
исполнительного органа местного самоуправления» деген сездерге алмаштырылсын; 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики 
«О местном самоуправлении» 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 апреля 2016 года 

Статья 1 

Внести в Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» 
(Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2011 г., № 7, ст. 1004) 
следующие изменения: 

1) часть 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«3. Заместитель главы айыл окмоту является муниципальным служащим, 
назначаемым главой айьш окмоту по результатам конкурса.»; 

2) в статье 52: 

а) в части 1: 

текст на государственном языке изложить в следующей редакции: 

«1. Жергиликтуу кенештин чечими боюнча езунче жайгашкан калктуу 
конуштардын жергиликтуу маанидеги маселелерин ыкчам чечууну уюштуруу 
максатында айыл башчысы кызмат орду киргизилсе болот.»; 

в тексте на официальном языке слово «айылного» заменить словом «местного»; 

б) в части 2 слова «айыл окмоту» заменить словами «исполнительного органа 
местного самоуправления»; 

в) в части 3: 

текст на государственном языке изложить в следующей редакции: 

«3. Айьш башчысы тиешелуу аймактагы тургундардын жыйындарынын 
макулдугу менен жергиликтуу ез алдынча башкаруунун аткаруучу органынын 
жетекчиси тарабынан дайындалат жана муниципалдык кызматчы болуп эсептелет.»; 

в тексте на официальном языке слова «главой айыл окмоту» заменить словами 
«руководителем исполнительного органа местного самоуправления»; 
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г) 4-белугу томенкудей редакцияда баяндалсын: 

"4. Эгерде тиешелуу калктуу конуштан жергиликтуу кецешке депутат 
шайланбаган учурда, айыл башчысы кецеш беруучу добуш укугу менен тиешелуу 
жергиликтуу кецештин жыйналыштарына, ал эми шаардык кецештин 
жыйналыштарына - тиешелуу айылга тиешеси бар маселелерди кароодо катышууга 
укуктуу.". 

2-берене 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып он кун еткенден кийин 
кучуне кирет. 

Кыргыз Республикасынын вкмету уч айлык меенеттв езунун ченемдик укуктук 
актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

Кыргыз Республикасынын 
Президеити 

Бишкек ш. 
2016-жылдын 14-майы 
№58 
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г) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. В случае если от соответствующего населенного пункта не были избраны 
депутаты в местный кенеш, айыл башчысы вправе участвовать с правом 
совещательного голоса на заседаниях соответствующего местного кенеша, а на 
заседаниях городского кенеша - при рассмотрении вопросов, имеющих отношение к 
соответствующему айылу.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 

Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом. 

Президент 
Кыргызской Республики 

г. Бишкек 
14 мая 2016 года 

№58 
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