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Чүй облусундагы 
"Экологиялык көйгөйлөрдөн социалдык жана экологиялык 

өнөктөштүккө" темадагы ачык маектешүү аянтчасы. 

Катышуучулар:  Мамлекеттик органдардын, кичи коомдук кеңештердин, жарандык 
коомдордун, эл аралык уюмдардын жана долбоорлордун өкүлдөрү, Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик органдарынын Коомдук кеңештеринин мүчөлөрү, 
журналисттер, блогерлер, эксперттер экологдор. 
 
Максаты: Кыргызстанда эркин маалымат мейкиндигин, сөз эркиндигин сактоо жана 
өнүктүрүү контекстинде жергиликтүү жана мамлекеттик органдардын, коомдук 
кеңештердин ММК менен өз ара аракеттенүүсүн түзүү. 
 
Модератор: Абдыров Толонбек Шакирович, Мамлекеттик органдардын коомдук 
кеңештеринин Координациялык кеңешинин төрагасы, кафедра башчысы, экономика 
илимдеринин доктору, профессор. 
 
 
Иш-чаранын күнү, жери: 2021-жылдын 24-февраль күнү, Бишкек ш, “Плаза” 
мейманканасы 
 
Катышуучулардын саны: 60, 44 аялдар жана 16 эркектер. 
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Маектешүү аянтчасы экологиялык абалдын заманбап коомчулукка тийгизген таасирине 
арналып, эки бөлүктө өттү: 
 
- биринчи бөлүктө, куттуктоочу сөзү менен министрлик жана ведомстволордун өкүлдөрү, 
долбоордун Улуттук координатору – Баштовенко С.Н. чыгып, долбоордун, жасалган 
жумуштардын жыйынтыгынын, ошондой эле 2021-жылга долбоордун пландарынын бет 
ачарын өткөрдү.  
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Сарногоева С.С., КР Маданият, 
маалымат жана туризм 

министригинин алдындагы 
Маалымат жана массалык 

коммуникациялар Департаментинин 
Директору 

 

Джангазиев Б.И., КР Саламаттыкты 
сактоо жана социалдык өнүгүү 

министринин санариптик өнүгүү 
боюнча орун басары 

 

Касымбекова С.А, КР Акыйкатчы 
Аппаратынын социалдык-

экономикалык жана маданий 
укуктарын коргоо бөлүмүнүн 

башчысы 
 

 

    
 

Назаров А.К., Бишкек санитардык 
полигондун директору 

Баштовенко С.Н., 
Долбоордун улуттук координатору 

  
 

Абдыров Т.Ш., Мамлекеттик 
Органдарынын Коомдук 

Кеңештеринин  Координациялык 
Кеңешинин Төрагасы 
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Маектешүү аянтчасында экология маселеси боюнча алдыңкы эксперттер, укук коргоочулар 

менен активисттер бетачарларды өткөрүп, Кыргызстандагы экологиялык укуктун жана 

экологиялык коопсуздуктун маанилүүлүгү жөнүндө айтып беришти.  

               

 
   

                           

 Переяславский Д., "Демилгелүү 
Арча" КФнын эксперт-экологу 

 

Колесникова М., "MoveGreen" 
жаштардын экологиялык 
кыймылынын директору 

Молдогазиева К.С., "Жашоо дарагы" 
адам өнүгүү борборунун директору 

 

                                  
  

Жумакулова Б.Т., "Өспүрүмдөрдүн ден 
соолугу ассоциациясы" коомдук 

бирикмесинин төрагасы, 
Саламаттыкты сактоо 

министрлигинин коомдук кенешинин 
мүчөсү 

 

Яковлев Михаил Владимирович - 
Борбордук Азиянын тоолуу 

аймактарындагы биологиялык ар 
түрдүүлүктүн негизги аймактарын 
сактоо боюнча программанын өлкө 

боюнча координатору 
 

Молдокеева Женишкуль Фридоновна - 
Кыргызстандагы Эл аралык 

Университеттин окуу-илимий-
өндүрүштүк комплексинин социалдык 

иш жана социалдык-гуманитардык 
илимдер бөлүмүнүн башчысы 
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              Жанышбаева А., Кемин КККнин төрагасы   Иманалиева А., Москва КККнин төрагасы 

     
- экинчи бөлүк талкуу жүзүндө уюштурулуп, айтылган маалыматтар талкууланып, 

катышуучулардын комментарийлери берилди.  
Чыгып сөз сүйлөөлөрдүн жана доклад жасоонун жүрүшүндө биздин өлкөдөгү экологиялык 
абалды жакшыртуу боюнча ар түрдүү сунуштар берилип, алар жакынкы аралыктагы иш-
аракеттер планына киргизилди. Маектешүү аянтчасынын модератору тарабынан 
берилген сунуштардын негизинде жыйынтык чыгарылды.    
 
 

   

  
Маектешүү аянтчасынын дискуссиясы 

 

 

 


