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росунун) жыйналышы; 3) Министрлер Советинин 
компетенциясынын айрым маселелерин Министрлер 
Советинин Төрагасынын жана анын орун басарлары-
нын кароосун жана чечүүсүн"5. Белгилүү советтик 
администриячы-окумуштуу В.М.Лазарев Министр-
лер Советинин ишин уюштуруу формаларын негизги 
жана жардамчы бөлүктөргө белген. "Натыйжада өк-
мөттүн мыйзамда белгиленген актылары кабыл 
алынган Министрлер Советинин ишин уюштуруунун 
негизги формаларына теменкулер кирет: 

• Министрлер Советинин жыйналышы; 
• Министрлер Советинин Президиумунун жана 

башка туруктуу органдарынын жыйналышы; 
• Министрлер Советинин Төрагасынын жана 

анын орун басарларынын жекече төскөөчу иши. 
Өкметтүн ишин уюштуруунун жардамчы фор-

малары төмөнкүлөр болуп саналат: 
• Министрлер Советинин Төрагасындагы жана 

анын орун басарларындагы кенештер; 
• Министрлер Советинин жана Министрлер Со-

ветинин Президиумунун туруктуу жана убактылуу 
комиссияларынын жыйналышыны"6. 

А.А.Атаевдин пикири боюнча "РФСРдин авто-
номиялуу республикаларынын Министрлер Совети-
нин практикалык ишин изилдее анын төмөнкүдөй 
негизги формаларын бөлүүгө мүмкүндүк берет: 

а) Министрлер Советинин жыйналышы; 
б) Министрлер Советинин Президиумунун 

жыйналышы; 
в) Өкмөттүн компетенциясындагы маселелерди 

өкмөттүн төрагасы жана анын орун басарлары тара- 
бынан кароо жана чечүү; 

г) Өкмөттүн компетенциясындагы айрым масе-
лелерди (Министрлер Советинин чечимин талан 
кылбаган) өкмөттүн Аннаратты - Министрлер Сове-
тинин Иш Башкармалыгы тарабынан кароо жана 
чечүү7. 

Натыйжада, калынтанган нрактикага ылайык ж-
ана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ыла-
йык өкмөттүн практикалык иши адатга төмөнкүдөй 
негизги уюштуруучулук формаларда жүзөгө ашыры-
ла тургандыгын белгилей кетүү зарыл: 

• Өкмөттүн жыйналыштары, алардын натыйжа-
сында өкмөттүн компетенциясындагы тигил же бул 
маселелер боюнча өкмөттүн токтому кабыл альшат; 

• Премьер-министрдин жана Вице-премьер ми-
нистрлердин административдик иши, алардын на-
тыйжасында өкмөтгун ишинин учурдагы оператив-
дүү маселелери боюнча жекече (административдик) 
мүнөздөгү тескемелер чыгарылат. 

Албетте, өкмөттүн компетенциясындагы тигил 
же башка маселелер боюнча өкмөттүн токтомдору 
кабыл алынуучу жыйналыштары Кыргызстан өкмө-
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түнүн ишинин негизги уюштуруучулук формасы 
болуп саналат. Бирок, Премьер-министр менен Вице-
премьер министрлердин тескемелер чыгарууга алып 
келген административдик ишинен тышкары өкмөт-
түн ишин уюштуруунун кошумча формаларын да 
белгилей кетуу керек. 

Өкмөттүн ишин уюштуруунун кошумча форма-
лары деп төмөнкүлөрдү атоого болот: 

• Премьер-министрдеги жана Вице-премьер-ми-
нистрлердеги кецешме; 

• Убактылуу комиссиялардын жана жумушчу 
топторунун (өкмөттүк жана ведомстволор аралык 
координациялык жана кеңешме органдардын) жый-
налыштары. 

Кыргыз Республикасыный вкметунун ишинин 
уюштуруучулук формалары Кыргыз Республикасы-
нын "Кыргыз Республикасынын өкмөтү жөнүндө" 
конституцияльпс мыйзамы жана Кыргыз Республи-
касынын өкмөтүнүн Регламенти менен жөнгө салат 
менен жөнгө салынат. 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйна-
лыштары зарылдыгына жараша, бирок айына бир 
жолудан кем эмес өткөрүлөт. 

Кыргыз Реснубликасынын өкмөтүнүн жыйна-
лыштарында министрликтердин, мамлекетгик коми-
теттердин, административдик ведомстволордун, жер-
гиликтүү мамлекеттик администрациялардын, атка-
руу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү 
мамлекетгик администрациялардын, менчикган мам-
лекеттик улушуне ээ болгон уюмдардын жана ишка-
налардын отчеттору үзгүлтүксүз угулуп турат, алар-
дын ишинин натыйжалары боюнча токтомдор кабыл 
алынат, кийин жалпыга маалымдоо каражаттарында 
жарыяланат. 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйна-
лыштарында Кыргыз Республикасынын Премьер-ми-
нистри терагалык кылат. Кыргыз Республикасьшын 
Премьер-министри жок болгондо терагальнс кылуу-
чунун милдетин Кыргыз Республикасынын биринчи 
вице-премьер-минисгри нее Кыргыз Республикасы-
нын вице-премьер-министрлеринин бири аткарат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кецешинин 
депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту-
нун судьялары, Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокурору, Кыргыз Республикасынын Эсептөө пала-
тасынын терагасы, Кыргыз Республикасынын Улут-
тук Банкынын төрагасы, Кыргыз Республикасынын 
Омбудсмени (Акыйкатчысы) Кыргыз Республикасы-
нын өкмөтүнүн жыйналыштарына катышууга укук-
туу. 

Эгерде анын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көп-
чулугу катышса, Кыргыз Республикасынын өкмөтү-
нүн жыйналышы укуктуу болот. 

Өкмөттүн жыйналыштарында чечим өкмөт мү-
чөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен 
кабыл алынат. Добуштар тең болуп калган учурда 
Премьер-министр добуш берген чечим кабыл алын-
ды деп эсептелет. 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйна-
лыштарынын материалдары жана ал боюнча кабыл 
алынган чечимдер кызматтык маалыматтарга кирет, 
эгерде конституциялык жана башка мыйзамдар ме-
нен башкача аныкталбаса, аларды таратуунун тар-
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тиби Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Регла-
менти менен белгиленет. 

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жыйна-
лыштарды өткөрүү жана чечимдерди кабыл алуу тар-

тиби ушул статьянын жоболоруна ылайык Кыргыз 
Республикасынын өкмөтүнүн Регламент менен бел-
гиленет. 

Рецензент: к.ю.н., доцент Базарбай уулу Эрлан 


