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Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу
комитет жонунде типтуу жобо

Бул Типтуу жобо “Уй-булелук зомбулуктан коргоо жана сактоо 
жонунде” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык 
иштелип чыккан жана атайын органдын, жергиликтуу ез алдынча ба: лкаруу
органынын уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча
комитетинин ишинин тартибин жана шарттарын аныктайт.

1. Жалпы жобо

1.1. Уй-булелук зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча жергиликтуу 
комитет (мындан ары-Комитет) -  бул уй-булелук зомбулукту алдын алуу, 
аялдардын, балдардын, улгайган жана аракетке жендемсуз жарандардын 
укуктарын бузуу маселелери боюнча ез ара аракеттенуу жана кызматташуу 
учун мамлекеттик органдардын екулдерунен (уй-булолук зомбулуктан 
сактоо жана коргоо чейресундегу мыйзамдардын субъекттеринен), 
жергиликтуу жааматтын мучелорунен жана жарандык коомдун екулдерунен 
турган коомдук башталышта тузулген, дайыма иштеечу коллегиялуу орган. 
Комитеттин негизги максаты -  уй-булелук зомбулукту, уй-буледегу 
аялдардын жана кыздардын укугунун бузулушун алдын алууга кемек 
керсотуу.

1.2. Комитет ез ишинде Кыргыз Республикасынын уй-булелук 
зомбулуктан сактоо жана коргоо чейресундегу мыйзамдарын, ченемдик 
укуктук актыларды, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.3. Комитеттин курамына уй-булолук зомбулуктан коргоону жана 
сактоону жузоге ашыруучу субъектилер, жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын, мамлекеттик органдардын аймактык белунуштерунун (билим 
беруу, саламаттык сактоо, ички иштер органдары, социалдык енуктуруу, 
юстиция тузумдору) екулдеру, жергиликтуу жааматтын мучелеру жана 
жарандык коомдун (аксакалдар соттору, аялдар, жаштар кецештеои, 
бейекмет уюмдары, кризистик борборлор) екулдеру жана башкалар сирот.



1.4. Комитет коомчулуктун мамлекеттик органдар жана жергиликтуу 
ез алдынча башкаруу органдары менен ез ара аракеттенуу жана кызматташуу 
формаларынын бири болуп саналат жана алардын ез ара аракетинин жана 
кызматташтыгынын башка формалары чектелбейт.

1.5. Комитет маалыматтардын купуялуулугун, жашырындуулугун 
сактоону жана жашы жете электерге жана аракетке жендемсуз адамдарга 
карата уй-булелук зомбулук фактыларын кошпогондо, уй-булелук 
зомбулуктан жабыр тарткандар тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоого, 
ошондой эле маалыматтарды башка субъектилерге беруу женунде жашы 
жеткен адамдардын макулдугу болгондо, ез ишин ыктыярдуу жана акысыз 
принциптери боюнча туруктуу негизде жузеге ашырат

2. Комитеттин негизги милдеттери

Комитеттин негизги милдеттери болуп темвнкулер саналат:
2.1. Уй-булелук зомбулукту алдын алуу маселелери боюнча 

мамлекеттик органдардын, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынын 
жана жарандык коомдун екулдерунун ортосундагы ез ара аракеттенуу;

2.2. Адам укуктары, укуктарды коргоо жана сактоо, ошондой эле уй- 
булелук зомбулукту болтурбоо маселелери боюнча жергиликтуу :салкка 
маалымдоо;

2.3. Жергиликтуу жаамат менен тушундуруу жана консультациялык 
жолугушууларды еткеруу;

2.4. Уй-булелук зомбулукту алдын алуу жана укук коргоо 
маселелерине байланышкан коомдук демилгелерди талкуулоо жана алдыга 
жылдыруу;

2.5. Мамлекеттик органдардын жана бейекмет уюмдардын уй-булелук 
зомбулукту алдын алуу боюнча керсеткен кызматтарынын саиатын 
жакшыртууга кемектешуу;

2.6. Уй-булелук зомбулук маселеси боюнча маалыматтарды жыйноо 
жана талдоо;

2.7. Маалыматтык-агартуу иши боюнча сунуштарды, сын-пикирлерди 
даярдоо жана коомчулукта болуп жаткан зомбулук учун жоопкерчилигин 
жана маалымдуулугун жогорулатууга багытталган координациялоону 
кучетуу

3. Комитеттин функциялары

3.1 Комитет езуне жуктелген милдеттерди ишке ашыруу учун 
теменкудей функцияларды аткарат:



3.1.1. Калк менен адам укуктары жана уй-булелук зомбулукту 
болтурбоо маселелери боюнча алдын алуу жолугушууларын еткеруу;

3.1.2. Уй- булелук зомбулуктан жабыр тарткан адамдарга маалыматтык 
жана консультациялык укуктук жардам керсетуу жана аныктоо;

3.1.3. Комитеттин мучелвру учун кварталына бир жолудан кем эмес 
окутуу иш-чараларын еткеруу;

3.1.4. Зарыл учурларда ички иштер органдарына жана прокуратурага 
уй-буледе жасалган зомбулук фактылары женунде кабарлоо;

3.1.5. Аялдардын, балдардын, улгайган адамдардын коопсуз жашоого 
болгон укуктарынын бузулган учурларына туруктуу мониторинг жургузуу;

3.1.6. Жеке жана жергиликтуу жаамат менен байланышты енуктуруу 
жана колдоо;

3.1.7. Уй-булелук зомбулукту алдын алуу боюнча коомдук 
демилгелерди колдоо жана енуктуруу боюнча аймактар аралык 
кызматташууну енуктуруу;

3.1.8. Зомбулуктан жабыр тарткан жарандарга турмуш-тиричиликтин 
чектеген тоскоолдуктарын жецуусу учун шарт тузууге кемектешуу жана 
коомдун турмушуна катышуу учун башка жарандар менен бирдей 
мумкунчулуктерду камсыз кылуу;

3.1.9. Уй-буледегу зомбулук маселелери жана уй-булелук зомбулуктан 
коргоо механизмдери боюнча маалыматтык иш-чараларды еткерууде 
мамлекеттик мекемелерге жана коомдук бирикмелерге кемек керсетуу.

4. Комитеттин мучелерунун укуктары

4.1. Комитеттин мучелеру теменкулерге укуктуу:

4.1.1. Уй- булелук зомбулуктун алдын алуу маселелерине байланышкан 
коомдук демилгелерди кароо;

4.1.2. Ченемдик укуктук актылардын жана башкаруучулук чечимдердин 
долбоорлорун иштеп чыгууга жана коомдук угууларга катышууга;

4.1.3. Мамлекеттик органдар жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдары тарабынан пландаштырылган же кабыл алынган чечимдерди 
еркундетуу боюнча сунуштарды, сын-пикирлерди киргизууге;

4.1.4.0зунун ишине улуттук, эл аралык, эксперттик жана шшмий 
уюмдардын, бейекмет уюмдардын екулдерун, ошондой эле айрым адистерди 
тартууга;

4.1.5. Семинарларды, конференцияларды, тегерек столдорду, коомдук 
угууларды жана башка иш-чараларды уюштурууга жана еткерууге;



4.1.6. Комитеттин компетенциясына кирген маселелерди талкуулоо учун 
тийиштуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтуу ез алдынча башкаруу 
органдарынын кызматкерлерин, жарандык активисттерди жана жергиликтуу 
жааматтын жарандарын жыйынга чакырууга;

4.1.7. Коомчулукка, мамлекеттик органдарга, жергиликтуу ез алдынча 
башкаруу органдарынын комитетке берген сунуштарын, сын-пикирлерин 
жана башка кайрылууларын четке кагууда аларга маалымдоого;

4.1.8. Мамлекеттик органдарга, жергиликтуу оз алдынча башкаруу 
органдарына коомчулук менен оз ара аракеттенууг© комок корсотуу;

4.1.9. Комитеттин белгилуу бир чыгымдарын каржылоо учун Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каражаттарды тартууга.

4.2. Комитеттин мучолору байкоочулар катары томонкулорго 
катышууга укуктуу:

4.2.1. Мамлекеттик органдардын жана жергиликтуу оз алдынча 
башкаруу органдарынын жана алардын тузумдук болунушторунун уй- 
булолук зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча 
жыйналыштарына;

4.2.2. Мамлекеттик органдар жана алардын тузумдук болунуштору 
тарабынан еткорулуучу башка иш-чараларга катышууга.

5.Комитеттин ишин уюштуруу

5.1. Комитеттин ишин жетектоону мучолордун ичинен шаиланган 
комитеттин терагасы жургузот.

5.2. Комитеттин жооптуу катчысы болуп комитеттин окулу саналат.
5.3. Комитеттин ишин терага жетектейт. Комитеттин жыйналыштары 

анын жетекчилиги алдында зарылдыгына жараша, бирок айына бир жолудан 
кем эмес откорулот.

5.4. Жыйын комитеттин мучолорунун жалпы санынын жарымынан 
кобунун катышуусу менен откорулот.

5.5.Комитеттин чечими комитеттин отурумуна катышкан мучолордун 
кепчулук добушу менен кабыл алынат.

5.6. Добуштар тец чыккан учурларда комитеттин торагасынын добушу 
чечуучу добуш болуп саналат.

5.7. Комитеттин терагасы жок болгон учурда, анын ыйгарым 
укуктарын комитеттин жыйналышында кепчулук добуш менен шайланган 
комитеттин мучолорунун бири аткарат.



5.8. Комитеттин жыйналышында протокол жазылат, анда бардык кабыл 
алынган чечимдер белгиленет. Протоколго комитеттин терагасы жана 
жооптуу катчысы кол коет.

5.9. Комитеттин мучелеру зарыл болгон учурда, комитеттин 
чечимдеринин долбоорлору боюнча корутундуларды даярдоого, кезексиз 
жана кочме жыйналыштарды чакыруу боюнча сунуштарды киргизууге 
укуктуу.

5.10. Комитеттин жооптуу катчысы комитеттин отурумунун кун 
тартибин тузууну, аны комитеттин мучелеруне маалымдоону, комитеттин 
отурумунда кароого жумушчу материалдардын корсетулушун, 
документтердин комитеттин мучелеруне жиберилишин, комитеттин 
чечимдеринин аткарылышын контролдоону ишке ашырат.

5.11. Комитеттин чечимдери комитеттин бардык мучелеруне, башка 
кызыкдар тараптарга тааныштыруу учун жиберилет.

5.12. Комитеттин чечимдери тиешелуу уюмдар жана мекемелер 
тарабынан белгиленген тартипте каралат.

5.13. Комитеттин ишин токтотуу женунде чечим комитеттин 
мучелерунун чечими боюнча ишке ашырылат.
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Типовое положение 
о местном комитете по охране и защите от семейного насилия

Настоящее Типовое положение разработано в соответствии со статьей 
19 Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите семейного насилия» 
и определяет порядок и условия деятельности специального органа -  
местного комитета по охране и защите от семейного насилия.

1.1. Местный комитет по охране и защите от семейного насилия 
(далее -  комитет) -  это постоянно действующий коллегиальный орган, 
созданный на общественных началах из представителей государственных 
органов (субъектов законодательства в сфере охраны и защиты от семейного 
насилия), членов местного сообщества и представителей гражданского 
общества для взаимодействия и сотрудничества по вопросам 
предотвращения семейного насилия, нарушения прав женщин, детей, 
пожилых и недееспособных граждан. Основная цель комитета -  содействие 
предотвращению насилия в семье, нарушения прав женщин и девочек в 
семье.

1.2. В своей деятельности комитет руководствуется 
законодательством Кыргызской Республики в сфере охраны и защиты от 
семейного насилия, нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

1.3. В состав комитета входят субъекты, осуществляющие охрану и 
защиту от семейного насилия, представители органов местного 
самоуправления, территориальных подразделений государственных органов 
(системы образования, здравоохранения, органов внутренних дел, 
социального развития, юстиции), членов местного сообщества и 
представителей гражданского общества (судов аксакалов, женских,

1. Общие положения



молодежных советов, НПО, кризисных центров) и др. Состав комитета 
утверждается органом местного самоуправления.

1.4. Комитет является одной из форм взаимодействия и 
сотрудничества общественности с государственными органами и органами 
МСУ и не ограничиваются другие формы их взаимодействия и 
сотрудничества.

1.5. Комитет осуществляет свою деятельность на постоянной основе на 
принципах добровольного и безвозмездного участия в их деятельности, а 
также соблюдения конфиденциальности, анонимности и не разглашения 
данных о пострадавших от семейного насилия, исключением являются факты 
семейного насилия в отношении несовершеннолетних и недееспособных лиц, 
а также при согласии совершеннолетних лиц о передаче информации в 
другие субъекты.

2. Основные задачи комитета

Основными задачами комитета являются:
2.1. Взаимодействие между представителями государственных органов, 

органов местного самоуправления и гражданского общества по вопросам 
предотвращения семейного насилия;

2.2. Информирование местного населения по вопросам прав человека, 
защиты и охраны прав, а также предотвращения семейного насилия;

2.3. Проведение разъяснительных и консультативных встреч с местным 
сообществом;

2.4. Обсуждение и продвижение общественных инициатив, связанных с 
вопросами защиты прав и предотвращения семейного насилия;

2.5. Содействие улучшению качества предоставляемых 
государственными органами и НПО услуг по предотвращению семейного 
насилия;

2.6. Сбор и анализ информации по проблемам семейного насилия;
2.7. Подготовка предложений, рекомендаций по информационно

просветительской работе и координаций усилий, направленных на 
повышение информативности и ответственности сообщества за 
происходящее насилие.

3. Функции комитета

3.1. Комитет для осуществления возложенных на него задач обладает 
следующими функциями:

3.1.1. Проведение профилактических встреч с населением по вопросам 
прав человека и вопросам предотвращения семейного насилия;



4.1.7. Информировать общественность, государственные органы, 
органы МСУ, при отклонении, игнорировании ими предложений, 
рекомендаций и иных обращений комитета;

-.1.8. Оказывать содействие государственным органам, органам МСУ в 
осуществлении взаимодействия с общественностью;

4.1.9. Привлекать не запрещенные законодательством Кыргызской 
Республики средства для финансирования определенных расходов комитета.

4.2. Члены комитета вправе принимать участие в качестве 
наблюдателей :

4.2.1. На заседаниях государственных органов и органов местного 
самоуправления и их структурных подразделениях по вопросам охраны и 
защиты от семейного насилия;

4.2.2. В иных мероприятиях, проводимых государственными органами 
и их структурными подразделениями.

5. Организация деятельности комитета

5.1. Руководство деятельностью комитета осуществляется 
председателем -  избранных из число членов комитета.

5.2. Ответственным секретарем комитета является представитель 
комитета.

5.3. Работой комитета руководит председатель. Заседания комитета 
проводятся под его руководством по мере необходимости, но не реже одного 
раза в месяц.

5.4. Заседание правомочно, если на нем присутствует более половины 
общего числа членов комитета.

5.5. Решения комитета принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комитета.

5.6. В случае равенства голосов решающим голосом является голос 
председателя комитета.

5.7. В случае отсутствия председателя комитета его полномочия 
выполняет один из членов комитета, избранный простым большинством на 
заседании комитета.

5.8. На заседании комитета ведется протокол, в котором фиксируются 
все принятые решения. Протокол подписывается председателем и 
ответственным секретарём комитета.

5.9. Члены комитета вправе при необходимости готовить заключения 
по проектам решений комитета, вносить предложения по созыву 
внеочередных и выездных заседаний.



г 5.10. Ответственный секретарь комитета осуществляет формирование 
повестки дня заседания комитета, доведение ее до сведения членов комитета, 
контроль за предоставлением рабочих материалов к рассмотрению на 
заседании комитета, рассылку документов членам комитета, контроль за 
выполнением решений комитета.

5.11. Решения комитета направляются для ознакомления всем членам 
комитета, другим заинтересованным лицам.

5.12. Решения комитета рассматриваются соответствующими 
организациями и учреждениями в установленном порядке.

5.13. Решение о прекращении деятельности комитета осуществляется 
по решению членов комитета.


