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Экологиялык көйгөйлөрдүн курчушу, курчап турган 
жаратылыш чөйрөсүнүн сапатынын начарлашы, экология-
лык көйгөйлөр жана аларды ыкчам чечүү көптөгөн өлкө-
лөрдү ойго батырды. Ушуга байланыштуу мамлекеттин 
экологиялык функциясы маанилүүлүгү жогорулоодо. Ани 
ишке ашыруу адамды экологиялык жагымдуу айлана-чөй-
рөдө жашоосуна шарт түзөт, жалпы жонунан адам за-
тынын биологиялык жандыктын түрү катары өмүр сү-
рүүсүнө жол ачат.  Азыркы күнү Кыргызстан үчүн  айлана-
чөйрөнү коргоо жаатында принципиалдуу жаңы  мамилени 
түзүү абдан актуалдуу болуп турат. Бул макалада мамле-
кеттин экологиялык функциясынын түшүнүгү, маани-ма-
ңызы, бул функциянын мазмуну тууралуу ар кандай көз ка-
раштар талданат, ошондой эле  мамлекеттин экология-
лык функциясын ишке ашыруунун кээ бир көйгөйлөрү терең 
изилденет. Мамлекеттин  маанилүү эки коргоочу жана ре-
сурстук, экономикалык жана экологиялык кызыкчылыкта-
рынын карама-каршылыктары терең каралды. Экология-
лык функциянын башка мамлекеттик функциялардан айыр-
малап турчу өзгөчөлүгү жана аны ишке ашыруу ыкмасы 
талданды. Мамлекеттин экологиялык ишмердигинин көй-
гөйлүү жактары каралды. Жыйынтыгында мамлекеттин 
экологиялык функциясын ишке ашыруу алкагында артык-
чылыктар сунушталды. 

Негизги сөздөр: мамлекет, мамлекеттин экология-
лык функциясы, айлана-чөйрө, экологиялык укуктар жана 
кызыкчылыктар, мамлекеттин ишмердиги, артыкчылык. 

Обострение экологических проблем, резкое ухудшение 
качества окружающей природной среды, заставило боль-
шинство стран задуматься о проблемах экологии и важ-
ности их незамедлительного решения. В этой связи повы-
шается значимость экологической функции государства, 
реализация которой способствует существованию чело-
века в экологически пригодной, благоприятной для жизни 
окружающей среде и, в конечном счете, выживанию чело-
вечества как биологического вида. Разработка принци-
пиально нового отношения к проблемам охраны окружаю-
щей среды сегодня актуальна как никогда и для Кыргыз-
стана. В представленной статье анализируются понятие, 
значение экологической функции государства, различные 
точки зрения в отношении содержания данной функции и 
ее значения, а также некоторые проблемы реализации 
экологической функции государства. Рассматриваются 
проблемы противоречивости двух важнейших интересов 
государства – охранительных и ресурсовых, экономических 
и экологических. Анализируются особенности экологиче-
ской функции, отличающие ее от других государственных 
функций, способы ее осуществления. Рассмотрены проб-

лемные стороны экологической деятельности государ-
ства. В заключение предложены приоритеты в рамках осу-
ществления экологической функции государства. 

Ключевые слова: государство, экологическая функ-
ция государства, окружающая среда, экологические права 
и интересы, деятельность государства, приоритет. 

Aggravation of environmental problems, a sharp deterio-
ration in the quality of the environment, has forced most coun-
tries to think about the problems of ecology and the importance 
of their immediate solutions. In this regard, the importance of 
the ecological function of the state, the implementation of which 
contributes to the existence of man in an ecologically suitable, 
favorable environment and, ultimately, the survival of mankind 
as a species, is increasing. The development of a fundamentally 
new attitude to the problems of environmental protection is more 
relevant today than ever for Kyrgyzstan. The article analyzes the 
concept, meaning of the ecological function of the state, different 
points of view in relation to the content of this function and its 
significance, as well as some problems of the ecological function 
of the state. Discusses the problem of inconsistency are two of 
the most important interests of state security and resortowych, 
economic and environmental. The features of ecological func-
tion, distinguishing it from other state functions, ways of its im-
plementation are analyzed. The problematic aspects of the 
state's environmental activities are considered. In conclusion, 
the priorities in the framework of the environmental function of 
the state are proposed. 

Key words: state, ecological function of the state, environ-
ment, environmental rights and interests, activities of the state, 
priority. 

Мамлекеттин ар кайсы тибин илимий таануу 
анын функциясын кароо менен шартталат, ал болсо 
тек гана мамлекеттин эле эмес, жалпы жонунан коом-
дун да багыттарын жана маанилүү деп эсептелген са-
паттуу мүнөздөмөсүн билдирет [1, 29-30-бб.]. Мамле-
кеттин функциясы ич ара мазмуну, формалары жана 
ишке ашыруу усулдары менен айырмаланганы менен, 
өзүнүн маңызы боюнча өнүгүүнүн белгилүү бир мез-
гилинде жайгашкан бардык мамлекеттерде бирдей [2, 
8-11-бб.]. 

Экологиялык функция ар бир азыркы мамлекет-
тин  маанилүү багыттарынын бири болуп келе жатат. 
Көйгөйдүн теориялык аспектилери, ар кандай бир 
деңгээлде мамлекеттин жана укуктун жалпы теория-
сы боюнча эмгектерде чагылдырылган. Адатта, ал 
жакта бул функция ички функциялардын катарында 
аталып, экологиялык укуктук эмгектерде да камты-
лып келет. 
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Укуктук мамлекеттин жогорку баалуулуктары 
болуп Конституцияда бекиген укуктар жана эркин-
диктер эсептелет. Кыргыз Республикасынын консти-
туциясы мамлекеттин алдына айлана-чөйрөнү коргоо 
максатын түздөн-түз койбойт, бирок, анын экология-
лык функциясы милдеттерден жана бир ирет башка 
мүнөздөмөлөрдөн куралышы ыктымал. Алсак, адам 
укуктары жана эркиндиктери жогорку баалуулук бо-
луп эсептелет. Алар тикелей колдонулат, мыйзам чы-
гаруу, аткаруу бийлигинин жана жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарынын  ишмердигинин маа-
ни-мазмунун аныктап турат. (16-бер.).  Адамдын  не-
гизги укуктарынын жана эркиндиктеринин катарына 
– ар ким өмүрү жана ден-соолугу үчүн ыңгайлуу бол-
гон экологиялык чөйрөгө укуктуу жана жаратылыш-
ты пайдалануудагы аракеттердин натыйжасында ден-
соолугуна же мүлкүнө келтирилген зыяндын ордун 
толтуруп алууга укуктуу (48-бер). Кыргыз элинин жа-
шоосу менен иш-аракетинин негизи катары (12-бер.) 
жаратылыш ресурстарын пайдаланууну уюштуруу 
жана коргоо үчүн, шексиз түрдө, мамлекеттин инсти-
туттук-максаттуу күчүн топтоо абзел. Ошондой эле, 
адамдын конституциялык  укуктарынын катарында –
ден соолукту коргоо укугу да экологиялык курамды 
камтыйт. Демек, мамлекеттин экологиялык функция-
сы конституциялык башаатка ээ. 

Мамлекеттин өз алдынча экологиялык функция-
сын калыптоо, салттуу түрдө айлана-чөйрөнүн абалы-
нын начарлашы  менен, ошондой эле экологиялык 
таңсыздыктын жандануусу менен байланыштуу. 

Азыркы жана келечек муундарга айлана-чөйрө-
нү сактап берүү – мамлекеттүүлүктүн чыңдалышы-
нын аныктаган фактор. Экологиялык таңсыздык мам-
лекеттин функцияларынын өрчүшүнө көрүнүктүү из 
калтырды. Алсак, мамлекеттин башкаруу формасына 
экологиялык факторлордун таасири адабиятта да бел-
гиленген [3, 129-б.]. Азыркы укук таанууда  бийлик 
институттарынын пайда болушун, адамзаттын ыйга-
руу экономикасынан өндүрүү экономикасына өтүү за-
рылдыгы менен байланыштырган мамлекеттин келип 
чыгышынын «кризистик» теориясы орун алаган.  Ми-
салы, А.Б. Венгеров.  

“Үй-бүлөнүн, жеке менчиктин жана мамлекет-
тин пайда болушунун” кээ бир тезистерин сындап жа-
тып, “куралдын өнүкпөшү... адамзаттын тарыхында 
ири неолиттик революцияга алып келди, ал эми,  баа-
рын камтыган, негизиги экологиялык таңсыздык  ал-
гачкы жамаатык коомдун бардык тармагын козгоп 
өткөн” [3, 48-б.].  экологиялык фактор деле мамлекет-
тин келип чыгышынын негизги себептери болуп эсеп-
телбейт, бирок, анын таасири бул процессте шек жа-
ратпайт. Демек, азыркы экологиялык таңсыздык   
коомго мамлекеттин стратегиясын түп тамырынан өз-
гөртүү боюнча масштабдуу талаптарды коюуда. 

Адабиятта мамлекеттик бийликтин экологиялык 
курамы (экологиялык коопсуздукту жана коомдун 
экологиялык кызыкчылыгын камсыздоо) мамлекет-
тин фунциясы абалынан мамлекеттин багыты денгээ-
лине көтөрүү зарылдыгы жөнүндө адабиятта  ойлор 
бар [4, 7-б.]. Мисал катары Германиядагы экология-
лык конституциялык мамлекет идеясы келтирилүүдө, 
анда “экологиялыктын” мүнөздөмөсү укуктук жана 

социалдык мамлекеттин классикалык элементтери 
менен жанаша каралган. 1994-жылы Германиянын не-
гизги мыйзамына 20-чы “Мамлекеттик максат – айла-
на-чөйрөнү коргоо” деп аталган жаңы берене кирги-
зилген [5, 126-127-бб.]. 

Айлана-чөйрөнү коргоону мамлекеттин багыты 
(максаты) даражасына көтөрүү коомчулуктун  фунда-
менталдуу укуктук баалуулуктардын катарына эколо-
гиялык императивдикти киргизүүнү божомолдогон 
жаңы экологиялык укук түшүнүүсү менен шайкеш 
келет. 

Мамлекеттин функцияларын жалпы теориялык 
(укуктун жалпы теориясына ылайык) түшүнүгү ар 
кандай. Алсак, мамлекеттин функциясы катары “анын 
негизги багытары, белгилүү бир иш, мыйзамда же ке-
лишимде белгиленген иштер” [6, 47-б.]. 

Ю.И. Канц “мамлекеттин экологиялык функция-
сын өз алдынча функция катары аныктап эле койбос-
тон, аны азыркы мамлекеттин негизги функциялары-
нын бири” деп эсептейт [7, 177-б.]. Мындан ары ал 
“жаратылышты пайдаланууга жана айлана-чөйрөнү 
коргоого багытталган маселелерди чечүү муктажды-
гы пайда болгондо мамлекеттин  экологиялык функ-
циясын ишке ашыруу зарылдыгы жаралат”. Ошол эле 
учурда функциянын мазмуну мамлекеттин өнүгүшү-
нүн ар кыл этабында маңыздуу айырмага ээ болгон. 
Ал болсо мамлекеттин тигил же бул мезгилиндеги 
анык кызыкчылыгы менен аныкталат [7, 177-б.]. 

Н.Д. Вершило “экологиялык функция артыкчы-
лыктуу функциялардын бири эле болбостон, негизги 
башааттык функциялардын бири болуш керек, антке-
ни ал мамлекеттин башка функцияларына таасир тий-
гизүүгө жана айлана чөйрөнү азыркы жана болочок 
муун үчүн сактап берүүгө арналган” [8, 18-б.]. Башка 
авторлордун ойлору боюнча жаратылышты коргоо 
функциясынын  негизги мазмунун жана жаратылыш 
ресурстарын рационалдуу пайдалануу “мамлекеттик 
башкаруу жана айлана-чөйрөнү коргоо тармагындагы 
иштерди координациялоо, жаратылышты пайдала-
нууну жөнгө салуу, экологиялык коопсуздукту кам-
сыз кылуу, айлана-чөйрөнү жакшыртуу жана жандан-
дыруу” түзөт [1, 68-б.]. Мындан ары: “бул функция-
нын максаты табятка таттуу мамиле кылууну камсыз-
доо, жашоо чөйрөсүн жок кылуудан арылтып (алдын 
алып) жандандыруу”  болуп эсептелет. Экологиялык 
функция чаралардын бир ирет комплексин – эколо-
гиялык контролду, экспертизаны, чендөнү, экология-
лык эрежелерди бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти 
камтыйт” [3, 283-б.]. Жалпы жонунан,  мамлекеттин 
экологиялык функциясын теориялык түшүнүү эколо-
гиялык укуктук изилдөөлөрүн көрүнүктүү таасири-
нин негизинде калыптанат. 

Адамдардын укуктарын коргогон мамлекеттин 
экологиялык функцияларынын багыттары, тармактык 
теорияда  арбын белгиленип келет: “Коомдун эколо-
гиялык жана экономикалык шайкештигин илимий 
негиздүү камсыздоо, адамдардын экологиялык укук-
тарын коргоого жана ишке ашырууга  керектүү кепил-
диктерди түзүү мамлекеттин экологиялык функция-
сынын негизги багыты болуп саналат” [9, 45-б.]. 
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М.М. Бринчук курчап турган жаратылыш чөйрө-
нүн жагымсыз таасиринен ар бир жарандын ден-соо-
лугун  коргоо боюнча укугун  камсыз кылууга багыт-
талган чаралардын тутуму  мамлекеттин экологиялык 
функциясынын мазмунунун элементтерин чагылды-
рат деп ойлойт [10, 105-б.]. 

Жалпы жонунан, мамлекеттин экологиялык 
функциясын  жаратылыш ресурстарын рационалдуу 
пайдалануу, айлана-чөйрөнү жакшыртуу жана жан-
дандыруу,  экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, 
жарандардын экологиялык  укуктарын коргоо жана  
айлана-чөйрөнү коргоо тармагындагы мамлекеттин 
ишмердиги катары аныктоо мүмкүн. Анткени мамле-
кеттин маанилүү эки коргоочу жана ресурстук кызык-
чылыктарынын карама-каршылыктары болгондук-
тан, мамлекеттин экологиялык анык чегин сызуу ар 
дайым эле мүмкүн болбойт. Бул карама-каршылыктар 
чектелген мүнөзгө ээ, анткени, жаратылыш ресурста-
рын пайдалануу жана жаратылыш объектилерин кор-
гоо ажырагыс,  бирок,  ал  ар кыл учурга ылайык жана 
ар кандай даражада тактикалык артыкчылыктардын 
таасири аркылуу байкалат. Эгер коргоо кызыкчылы-
гы өзүнүн маңызы боюнча экологиялык болуп эсеп-
телсе, ал эми ресурстук кызыкчылык кош мүнөзгө 
эгедер. Бир жагынан, мамлекет жаратылыш ресурста-
рын рационалдуу колдонгонго кызыкдар жана анын 
бул багыттагы ишмердиги экологиялык функциянын 
курамында каралышы ыктымал. Экинчи жагынан, жа-
ратылыш ресурстары өлкөнүн экономикасынын неги-
зин курат жана бул учурда, аларды пайдаланууну 
жөнгө салуу боюнча мамлекеттин ишмердиги (ыйга-
руу, эсептөө, төлөмдөрдү алуу ж.б.) экономикалык 
функциянын алкагында ишке ашырылат. Башкача 
айтканда, жаратылыш пайдаланууну башкаруу, айла-
на-чөйрөнү коргоону башкарууга салыштырмалуу, ар 
дайым эле экологиялык ишмердик катары мүнөздөлө 
бербейт. Тагыраак айтканда, ал ар дайым бир убакта 
ишке ашырылуучу экономикалык  жана экологиялык 
элементтерди камтыйт.  Мамлекеттин тигил же бул 
кызыкчылыктарынын артыкчылыкка ээ болуусуна 
жараша ресурстарга  болгон көз караш да жогорулайт 
жана ресурстар экономикалык база катары же коом-
дун жашоосунун экологиялык негизи катары эсепте-
лиши мүмкүн. 

Эгер  экологиялык функцияларды ишке ашыруу-
да  мамлекет публикалык бийликтин ролун ойносо, ал 
эми экономикалык функцияларды ишке ашырууда 
мамлекет-менчик ээси катары чыгат. Мамлекет моно-
полиялык укуктарга ээ болуп туруп, менчик ээсинин 
бардык ыйгарым укуктарын колдонууга умтулат жана 
керектүү учурда жарандык-укуктук механизмди да 
колдонот. Маселен, жаратылыш пайдалануу тарма-
гындагы публикалык укуктук келишимдер аралаш 
мүнөзгө ээ болуп жеке укуктун элементтерин кам-
тыйт (кең пайдалануудагы лицензиялык макулдашуу-
лар, токой фондундагы жерлерди ижаралоо ж.б.).  
Базар формаларынын пайда болушуна жана таркашы-
на жараша мамлекеттик менчикти (жаратылыш ре-
сурстарын) тесөөдө ар кандай социалдык жаңжалдар 
курчтанды, тактап айтканда кең пайдалануу чөйрө-
сүндө конфликттер арбындоодо. Ушуга байланыш-
туу, экологиялык аспектин алгачтыгын таануу менен 

бирге, кыргыз элинин жашоосу менен иш-аракетинин 
негизи катары жаратылыш ресурстарын пайдалануу 
жөнүндөгү конституциялык жобонун экономикалык 
аспектиси актуалдуулукка ээ болууда. 

Менчик ээсинин ыйгарым укугун ишке ашырып 
жатып, мамлекет ар бир учурда публикалык бийлик-
тин (өз) милдети менен байланышта, б.а., элдин, калк-
тын, жарандын  экологиялык жана экономикалык кы-
зыкчылыктарын  сактаганга милдеттүү. Экологиялык 
функциянын башка мамлекеттик функциялардан 
айырмалап турчу өзгөчөлүгү биринчиден, ички мам-
лекеттик көйгөйлөрдү чечүү максатында, бирок 
тышкы кесепеттерди жараткан,  ички функцияга бир 
убакта эле тышкы мүнөздү берген бул саамалыктын 
глобалдык маанилүүлүгү менен шартталат [4, 11-б.]. 
Айтылгандар, ар кайсы жаратылыш коргоо ишмер-
дикте аймактан тышкаркы майнаптын бардыгын баса 
белгилеп турат. Экинчиден, мамлекеттин башкаруу-
чулук аракетинин мазмунуна түзөөчү таасирди коом-
дук экологиялык кызыкчылыкты коргоону жана ишке 
ашырууну көздөгөн  жарандык коомдун түзүмдөрү 
көрсөтөт. Үчүнчүдөн экологиялык функциянын баш-
ка функцияларга салыштырмалуу тарыхы кеч жарал-
ган жана ал кече жакында пайда болгон таңсыздык 
көрүнүштөрдүн күчөшүнө байланыштуу. Ошого бай-
ланыштуу экологиялык абалдын курчушу менен мам-
лекеттин экологиялык функциясынын мааниси жого-
рулайт. Мамлекеттин экологиялык функциясынын 
мазмунун талдоо – мамлекет экологиялык кызыкчы-
лыктарды камсыз кылуу тутумунда негизги субъект 
экендигин көрсөттү. Мындай камсыз кылуунун ыкма-
лары ар кандай жана мамлекеттик башкаруунун функ-
цияларына (чендөө, лицензиялоо, экологиялык кон-
троль, экологиялык экспертиза, экологиялык укуктук 
жоопкерчилик ж.б.). жараша же болбосо башка кри-
терийлери менен жиктелиши мүмкүн. Мисалы, баш-
каруучулук ишмердикти багыттарын уюштурууда 
негизги баашаат болгон укуктук жөнгө салуу усулу 
боюнча (публикалык жана жеке укутук), же колдону-
луучу каражаттардын тармактык тиешелүүлүгү бо-
юнча (администрациялык укуктук, жарандык укук-
тук, жазык укуктук ж.б.).  

Улуттук баалуулуктар катары табигый байлык-
тарды башкаруу жана тескөө менен мамлекет жараты-
лыш пайдалануунун уруксаттамалык тартибин беки-
тет, жаратылыш объектилери менен комплекстерин  
коргоодо жана пайдаланууда атайын укуктук тартип-
ти бекитет, экологиялык контролду ишке ашырат 
жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу шартта-
рын бузгандар үчүн жазаны тагат. Мунун баары жал-
пысынан экологиялык кызыкчылыктарды камсыз кы-
лууга багытталган. Мындан тышкары, экологиялык 
кызыкчылыктарды түздөн-түз эсептөө, жаратылыш 
ресурстарын пайдалануу укугу пайда болгон учурдан 
тартып  ишке ашырылышы  керек  жана мындай эсеп 
лицензиялоо тартиби менен кең пайдалануу укугун 
ыйгруу учурунда коомчулуктун оюн эске алуу менен, 
келишимдерди түзүүдө экологиялык экспертизаны 
жүргүзүү менен процедуралардын ачык-айкындыгы 
менен, конкурстук башааттар менен  камсыздалышы 
мүмкүн. Мындай ыкмалардын ар бирин кенен-кесир 
карабастан, коомдук кызыкчылыкты камсыз кылууда 



 

154 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, №5, 2018 

биринчи кезекте турган мамлекеттин экологиялык 
ишмердигинин көйгөйлүү жактарын белгилейли. Би-
ринчиден, мамлекеттин экологиялык функциясын 
көпчүлүк авторлор эсептегендей тек гана мамлекет-
тик башкарууга буруу максатка ылайык келбейт. Бул 
функция ага экологиялык жактан маанилүү ишмер-
диктин түрүн киргизүү менен каралыш керек. Анда 
мамлекет бийлик жүргүзүүчү субъект катары санал-
байт. Мисалы, мамлекет менен жаратылыш ресурста-
рын колдонуу конституциялык милдетинин байланы-
шынан пайда болгон жаратылыш ресурстарынын 
ээсинин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу. 

Экинчиден, функционалдык башкаруучулук ма-
селелери экономикалык жана юридикалык  маселелер 
менен тыгыз байланытуу, зарыл учурда, экологиялык 
функциянын окшош компоненттерине өзгөртүүлөрдү 
киргизүү абзел. 

Үчүнчүдөн мамлекеттин экологиялык функция-
сы артыкчылык принциптери боюнча, ишмердиктин 
багыттарын белгилөө менен тизилиши керек жана 
биринчи кезекте бардык күчтү жумшоо максатка 
ылайыктуу келет. Артыкчылыктын критерийлери ка-
тары анык бир маселелердин кийинкиге калтырыл-
бастыгы жана бардык же башка көптөгөн көйгөйлөр-
дү ийгиликтүү чечилгени алардын майнаптуу таасир 
тийгизүү жөндөмү болушу мүмкүн. 

Артыкчылыктарды белгилөөгө негизделген, 
мамлекеттин экологиялык функциясын түзүүнүн бир-
ден-бир варианты Кыргыз Республикасынын улуттук 
коопсуздук концепциясында ишке ашырылган. Анда 
экологиялык тармактагы  мамлекеттин артыкчылык-
туу багыттарына төмөнкүлөрдү киргизген:  экология-
лык жактан аз зыяндуу жана ресурсту сактоочу техно-
логияларды киргизүү менен жаратылыш ресурстарын 
рационалдуу пайдалануу;  экологиялык таза техноло-
гияларды пайдалануу жолу менен айлана-чөйрөнү 
булгоодон алдын алуу;  биоартүркүмдүүлүктү сактоо; 
республиканын экологиялык коопту аймактарында 
кийинкиге калтырылгыс чараларды көрүү; майнаптуу 
эскертүү тутумун куруу; табигый жана техногендик 
катастрофаларды четтетүү; Кыргыз Республикада жа-
рандык коргоонун бирдиктүү тутумун куруу;  эколо-
гиялык көйгөйлөрдү чечүү үчүн кошумча эл аралык 
инвестицияларды тартуу [11]. 

Артыкчылык тутумдарын  түзүп  жатып эконо-
микалык, техникалык, технологиялык, уюштуруучу-
лук, юридикалык, гуманитардык айлана-чөйрөнү кор-
гоо багыттарынын ортосундагы өз ара объективдүү 
аракеттенүүсүн караш керек. Мисалы, калдыктарды 
жана таштандыларды азайтуу мазмуну боюнча техно-
логиялык көйгөй, ал эми чечүү ыкмасы боюнча – 
дээрлик экономикалык көйгөй болуп эсептелет. Бир 
жагынан суу объектилеринин сапаттык  абалын жак-
шыртуу – техникалык жана санитардык көйгөй, ал 
эмичечүү ыкмасы боюнча – кайра эле экономикалык 
жана юридикалык көйгөй болуп эсептелет.   

Биз ар кайсы тектеги артыкчылыктардын таан-
дуулугун түшүнүп туруп, азыркы учурда мамлекет-
тин экологиялык функциясынын түзүмүнөн кийинки 
артыкчылыктарды баса белгилөөнү шарттады: 

– жаратылышты коргоо мыйзамдарын жакшыртуу 
жана майнаптуу экономикалык механизимдерди тү-
зүү; 

– пландалган чарбалык жана башка өнүгүү дол-
боорлорун аткарууну камсыз кылуу; 

– айлана-чөйрөнү коргоо тармагында туруктуу 
контролдоо жана мониторинг жүргүзүү системасын 
түзүү;  

– айлана-чөйрөнү коргоону майнаптуу башкаруу-
ну уюштуруу; 

– жашыл тенологияларды жашыл салыктар, бажы 
салымдары, жашыл инвестициялар  аркылуу жаңы 
каржы инструменттерин киргизүү;  

– билим берүүнү жана маданиятты экологизация-
лоо; 

– жашыл жумуш орундарын курууга багытталган 
экономика секторун мамлекеттик жактан колдоо. 

Бул мамлекеттин экологиялык функцияларын 
ишке ашырчу багыттары публикалык экологиялык кы-
зыкчылыктарды экономикалык, институционалдык, 
идеологиялык жактан камсыздалышын шарттайт. 
Шексиз түрдө, баардык бул  көйгөйлөр укуктук чекке 
эгедер жана укуктук нукта талкууланышы шарт. 
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