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Көп берилчү суроолор 

1. Долбоордук сунуштар кайсы тилде берилет? 

Долбоордук сунуштар англис жана орус / кыргыз тилдеринде берилет. 

 

2. Сынакка кандай документтер берилиши керек? 

• Англис жана орус / кыргыз тилинде арыз  

• Англис жана орус / кыргыз тилинде бюджет 

• Англис жана орус / кыргыз тилинде долбоордун логикалык үлгүсү 

• Адилет министрлигинен ӨЭУнун каттоо жөнүндө күбөлүк көчүрмөсү 

Арыздар элчиликтин шаблону менен гана толтурулат. Бардык анкеталарды АКШ 

элчилигинин сайтынан көчүрүп алса болот: "Билим берүү жана маданият" бөлүмү - 

"Демократиялык Комиссия". Көптөн-көп арыздарды алгачкы форматында  

жиберүүнү суранабыз, б.а. Word же Excel. Кошумча документтер комиcсия 

тарабынан каралбайт.  

 

3. Арыздын басылып чыккан көчүрмөсүн тапшырууга тийишбизби? 

Жок, электрондук түрү жетиштүү. 

 

4. Сунушубуздун андан ары карап чыгуу үчүн кабыл алынганы же алынбаганы 

тууралуу маалымдама алабызбы? 

Жыйынтыктар 3-4 айдан кийин белгилүү болот, арыз ээлерине электрондук 

почта аркылуу кабар берилет. 

 

5. Арыздарды карап чыгуу мөөнөтү кандай? 

Бүт жараян арыздардын каттоосун жана техникалык тандоосун, көз карандысыз 

эскперттердин жана комиссиянын карап чыгуусун, финалдык ырастоо жана 

грант берүүнү камтып, болжол менен 3-4 ай убакытка созулат.   

 

6. Эгер менин уюмум мурда грант албаган болсо, биз арыз бере алабызбы? 

Ооба, бере аласыздар. 

 

7. Бир ӨЭУ бирканча сунуш бергенге болобу? 

Жок, бир ӨЭУ бир убакта бир гана сунуш бергенге болот. 

 

8. Биздин уюмдун бүгүнкү күндө ДАНС номери жок. Арыз берип жатан мезгилде 

ДАНС номерин алуу керекпи же кийинки этаптарында деле алса болобу? 

Арыз берүү учурунда ДАНС номери талап кылынбайт. Эгерде сиздин арыз 

алдын-ала колдоого макул табылса, анда сиз ДАНС номерин алып, SAM.gov 

системасында катталууңуз керек. 

 

9. Кыргызстанда катталган эл аралык уюм аталган программага катыша алабы? 
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Америка жана башка донор өлкөлөр тарабынан уюмдар жана жеке адамдар бул 

программанын алкагында грант алганга укугу жок. 

10. Бул программага ОсОО же коммерциялык уюмдар катыша алабы? 

ОсОО статусу менен гана медиа уюмдары тапшыра алышат. Ал эми 

коммерциялык уюмдар бул программага тапшыра алышпайт. 

 

11. Университет сыяктуу академиялык институттар аталган программага тапшыра 

алабы? 

Академиялык институттар жана башка өкмөттүк уюмдар ӨЭУлар менен 

биргеликте арыз бере алышат.  

 

Бюджет боюнча көп берилчү суроолор 

1. Долбоордук сунушка ылайык, бизде аймакта өнөктөшүбүз болот. Мындай 

учурда, өнөктөшүбүздүн чыгымдарын бюджетке кандай түрдө жазалы: чакан 

грант катарыбы же кызмат көрсөтүү келишими түрүндөбу? 

Бул учурда, өнөктөшүңүздүн бардык чыгымдарын өзүңүздүн бюджетиңизде 

көрсөтөсүз. 

 

2. Биздин долбоордун өзгөчөлүктөрү боюнча, тамак-аш (түшкү тамак жана кофе-

брейктер) 10%нан ашат, бул учурда эмне кылсак болот? 

Тамак-аш чыгымдары сураган каражаттын 10%нан ашпоого тийиш. 

 

3. Уюлдук байланыш чыгашаларын бюджетке кошо алабызбы, жана сумма 

боюнча кандайдыр бир чектөөлөр барбы? 

Уюлдук байланышка болгон чыгашалар ар бир долбоордун кызматкерине 

айына 10 доллар иретинде бюджетке киргизгенге болот. 

 

4. Биз бюджетке мүмкүн болгон бардык чыгымдарды кошконго аракет кылдык, 

андан сырткары "күтүүсүз чыгымдар" беренесин кошо алабызбы?  

Күтүүсүз чыгымдар бюджетке киргизилиши мүмкүн эмес. 

 

5. Биздин уюм тарабынан белгиленген суткалык кызмат акы мыйзамда 

белгиленген өлчөмдөн ашып кеткен. Бул учурда төлөнүүчү салыкты бюджетке 

киргизе алабызбы? 

Ооба, киргизе аласыз. 

 

6. Кызмат үчүн келишим боюнча жүргүзгөн төлөм адамдардын өлчөмү аз. 

Мындай учурда, биз патент жана полис сатып алуу наркын бюджетке киргизе 

алабызбы? 

Жок, патенттин наркы жана полис бюджетте өзүнчө сап боло албайт. 
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7. Долбоорго ылайык, уюмдун жетекчиси үчүн эмгек акы төлөөнүүсү каралган, ал 

долбоордун менеджеринин милдетин аткаруучу, ошондой эле долбоордун 

бухгалтери. Бюджетке салыктарды келтирбей эле, патенттин негизинде 

иштегенге болобу? 

Жок, мыйзамга ылайык, уюмдун директору жана бухгалтери эмгек келишими 

негизинде иштөөгө тийиш. 

 

8. Банктык эсептин тейлөө комиссиясы үчүн "Банктык чыгымдар" беренеcин 

бюджетке кошконго болобу? 

Ооба, болот. Эсиңизде болсун, эгерде сиз бир канча проект үчүн бир банктык 

эсеп колдонсоңуз, анда туура пайыздык катыш болуусу абзел.  

 

9. Бюджетти даярдоодо колдонулуучу доллардын алмашуу курсу кандай болот? 

Сиз Улуттук банк боюнча орточо салмактанып алынган курсун колдоно аласыз. 

 

10. Эгерде долбоорго тартылган адам патенттин негизинде иш алып барбаса, 

гонорардан төлөнүүчү салыктарды бюджетке кошо алабызбы? 

Ооба, кошо аласыз. 

  

11. Бюджетте өзүнчө жеке киреше салыгын жана камсыздандыруу төлөмдөрүн 

27,25% өлчөмүндө бөлө алабызбы? 

Бюджетте жумушчунун гонорарынан же кызмат акысынан кармалуучу жеке 

киреше салыгы жана камсыздандыруу төлөмдөрү өзүнчө сап болуусу мүмкүн 

эмес, жана гонорардын же кызмат акынын суммасына кошулат. Өзүнчө сап 

болуп жумуш берүүчүнун камсыздандыруу төлөмдөрүнүн гана 17,25%ы 

көрсөтүлөт. 

 

12. Эмерек сатып алууга кеткен чыгашаны бюджетте чагылдырганга болобу? 

Эмерек сатып алууга кеткен чыгашалар колдоого алынбайт. 

 

13. Эгерде уюм компьютер же ноутбук сатып алууга кеткен чыгашаны бюджетте 

көрсөтсө, лицензиялуу программалык камсыздандыруунун наркын да 

көрсөтүүсү керекпи? 

Лицензиялуу программалык камсыздандыруунун наркы компьютер же ноутбук 

алууда сөзсүз талап болгондуктан бюджетке киргизилиши шарт. 

 

14. Интернет-кызматтары жана шаардык туруктуу байланыш үчүн болгон суммага 

кандайдыр бир чектөөлөр барбы? 

Интернет-кызматтары үчүн айына $50, шаардык туруктуу байланыш үчүн 

айына $20 өлчөмүндө бюджетке киргизгенге болот. 

 

15. №4 беренеге ылайык кеңсе товарлар үчүн чыгаша белгилөөгө мүмкүнбү жана 

суммасында кандайдыр бир чектөөлөр барбы? 

Aйына $50 өлчөмүндө. 
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16. Ижарага кеңсе жана коммуналдык төлөмдөр сыяктуу чыгымдар колдоого 

алынышы мүмкүнбү? 

Мындай чыгымдар колдоого алынбайт. 

 

17. Биздин долбоор боюнча мектеп окуучулар арасында сынак өткөрулөт. 

Командалар үчүн байгелерди бюджетке киргизүүгө болобу? 

Байгелер үчүн кеткен чыгым колдоого алынбайт. 
 

 

 

 

 

   

 

  


