
 
   

 

 

  

 

«Бишкектеги коопсуз жана туруктуу жолдорду колдоо” долбоору.

НЕГИЗ 

Алдынкы орундукта отурган жүргүнчүлөр 

коопсуздук курун тагынса эки эсе, ал эми 

арткы орундукта отургандар тагынса 75% 

өлүмдүн болуусун азайтууга мүмкүнчүлүк 

берет. 

Кырсык болгон убакта балдар автокреслосунда  

отурган  ымыркайлардын  70 % га,  ал эми 

кичинекей балдардын  80 % га  өлүм 

коркунучун төмөндөтөт. 

Долбоордун негизги багыты: 

Бишкек шаарындагы айдоочулар жана 

жүргүнчүлөрдүн коопсуздук курун 

колдонуусун  жакшыртуу, ошондой эле жөө 

жүргүнчүлөрдүн жолдогу жүрүм-турумунун 

коопсуздугун колдоо жана коргоо.  

Долбоор ноябрь 2018 – ноябрь 2019 чейин - бир 

жыл аралыгында  ишке ашырылат. 

Максат 

  

- Бишкек шаарындагы айдоочулардын жана 

ата-энелердин коопсуздук курун жана  

балдардын автокреслосун  колдонуу 

маанилүү экендиги боюнча маалымдуулугун 

жакшыртуу; 

- Айдоочулардын, ылдамдыкты азайтуу 

аркылуу, жөө жүргүнчүлөргө коопсуздукту 

камсыз кылуу маанилүү экендиги боюнча 

маалымдуулугун жак-шыртуу; 

- Жөө жүргүнчүлөрдүн (айрыкча балдардын), 

караңгы убактарда же айлана-чөйрө начар 

көрүнгөн аба-ырайында көрүнүктүү болуусу 

зарыл экендиги боюнча маалымдуулугун 

жакшыртуу; 

- ЖКККБ менен укукту жүзөгө ашыруу боюнча 

иштешүү; 

- Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун 

пландаштырууда ау-дит ыкмаларын Ахунбаев 

көчөсүн пилоттук негизде      алып, 

жергиликтүү инженерлерди окутуу. 

Долбоордун милдеттери жана убактысы: 

 

Коопсуздук куру жана балдардын 

автокреслосу 

  

1.Базалык изилдөө.  Унаалар жана 

жүргүнчүлөр  Декабрь 18 - Февраль 19 

Коопсуздук куру жана балдар автокреслосу 

боюнча базалык изилдөөнү даярдоо: 

- Коопсуздук курун тагынуу боюнча 

байкоочулук изилдөө 

- Фокус – группалар. Коомдук пикир. 

- Унаалар коопсуздук куру менен 

жабдылгандыгын баалоо (алдыңкы жана 

арткы).  

2. Медиа кампания  Март 19 

Кызыктар тараптар  жана  ММК  менен бирге  

жол кырсыктарына байланышкан 

коркунучтар жөнүндө  

калктын маалымдуулугун жогорулатуу 

боюнча жасалуучу  жумуштарды талкулоо. 

3. Кампанияны иштеп чыгуу. Март-Июнь 19 

Кампания төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- ММК аркылуу коомчулукту 

маалымдандыруу; 

- Коопсуздук курун тагынууну 

милдеттендирген стратегия боюнча ЖКККБ 

менен иштешүү; 

- Университеттерде семинарларды өткөрүү; 

- Балдар автокреслосун тартуулоо тууралуу 

чакан программа иштеп чыгуу. 

4. Баалоо жана кампаниянын отчету  

Июнь-Июль 19 

Кампаниянын баалоо этабы өзүнө:   

- Коопсуздук куру жана балдар автокреслосу  

боюнча базалык изилдөөнү кайталоо;  

- Өзгөртүүлөр камтылган акыркы отчетту 

жарыялоо;  

Долбоор жөнүндө: 
Долбоорду ишке ашыруудагы өнөктөштөр, 

ЕРӨБнын  (Европалык реконструкциялоо жана 

өнүктү-рүү банкы) колдоосу алдында EASST (UK) 

жана "Жол коопсуздугу" коомдук бирикмеси. 

 



- Медиа кампаниянын акыркы жыйынтыгы. 

Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздук техникасы 

 

5. Жол инженерлеринин мүмкүнчүлүгүн 

арттыруу  

 

Mарт-Июнь 19 

- Тренингге катышуу үчүн муниципалдык 

инженерлерди, Транспорт 

министирлигинен жана университеттерден 

инженерлерди тандоо. 

- Жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун 

пландаштырууда аудит ыкмаларын 

жергиликтүү инженерлерди окуту. 

Ахунбаев көчөсү 

- Пилоттук аудитти жүргүзүү үчүн  

инженерлер менен иштешүү; 

- Аудитордук отчет даярдоо. 

Айдоочулар, ылдамдык жана балдардын 

көрүнүктүү болуусу:  
 
Август-Сентябрь 19 

 

- Жөө жүргүнчүлөрдүн көрүнүктүү болуусун 

камсыздоо боюнча кампанияны даярдоо; 

- Айдоочулар үчүн ылдамдыкты азайтуу жана 

жөө 

  жүргүнчүлөрдүн  көрүнүктүү болуусу тууралуу  

  кагазчаларды таратуу 

- «Мектепте кайтуу» – окуучулардын 

коопсуздугу боюнча иш-чаралар 

Долбоордун жыйынтык отчету: 

 
Октябрь 2019 
 

Жол коопсуздугун жакшыртуу боюнча 

сунушталган иш-чараларды камтуу. 

 

 

 

 

Долбоор жөнүндө көбүрөөк маалымат алуу 

үчүн байланыш: 

Чинара Касмамбетова +996 (779) 241 668 

kasmambet@yahoo.com 

 

 

НАТЫЙЖА 1: БАЗАЛЫК ИЗИЛДӨӨ 

Байкоочулук изилдөө 

Бишкекте коопсуздук куру жана балдар 

автокреслосу боюнча  өткөрүлгөн изилдөөдө 

9000ге жакын унаа  белгиленди. Изилдөө ар 

кайсы кесилиштерде, жуманын ар кайсы 

күндөрүндө ошондой эле күндүн ар кандай 

убактарында өткөрүлгөн: 

- 61%  гана жүргүнчүлөр коопсуздук курун 

тагынышкан- негизинен айдоочулар (70%) 

же алдынкы орундуктагылар(59%) 

- Алдынкы орундуктагы он алты 

жүргүнчүнүн бирөө гана коопсуздук курун 

тагынган-6,3% 

- Бир дагы кичинекей бала балдар 

автокреслосун колдонушкан эмес. 

- Бардык балдардын төрттөн бир бөлүгү гана 

кур тагынган. Үчтөн эки бөлүгү арткы 

орундукта отуруп чоңдорго караганда 

көбүрөөк  кур тагынышкан (22%). 

Жүрүм-турумду баалоо 

Калктын коопсуздук куруна жана балдар 

автокреслосуна карата көз карашын билүү 

үчүн, фокус-группаларда  сурамжылоо 

жүргүзүлдү: 

- Баардык курактагы адамдардын коопсуздук 

куру боюнча, айрыкча аркадагы орундукта 

отурганда тагынуу зарылдыгы тууралуу 

маалыматы начар. 

- Кээ бирлер жол инспекторун көргөндө гана 

кур тагынышат. 

- Көпчүлүгү аркадагы орундукта отурганда 

кур тагынбастыгын жана аны маанилүү 

эмес деп эсептешерин моюнга алышкан. 

- Көпчүлүк ата-энелер балдар автокреслосун 

колдонушпайт,себеби алар абдан кымбат, 

өтө көп жерди ээлейт же балага жакпайт. 

- Кээ бир ата-энелер балдарын колуна алып 

алышса же тизесинде отургузуп алганда 

деле балдары  коопсуздукта болоорун 

айтышкан. 

Унаа текшерүү 

Коопсуздук курдун сөзсүз болуусу жана иштей 

турган абалда  болгондугу абдан маанилүү 

Бишктин 4 унаа токтотуучу  жайларында 83 

унаа текшерилген (249 алдынкы жана арткы 

орун).: 

- Дээрлик баардык  алдынкы орундуктагы 

курлар бар жана иштейт (99%) 

- Арткы орундуктагы курлардын  77% 

колдонууга болот 

- Ар бир төртүнчү унаанын арткы 

орундугундаы курла каптама мн тосулуп 

калып колдонууга мүмкүн эмес  

Натыйжалар 2: Медия-иш-чара 

Коопсуздук курун арткы орундукта отурганда 

да тагынууну ишке ашырууга  ЖКККБ жана 

Мэрия тарабынан көңүл бурулат  

- Ушул жылы балдар автокреслосу боюнча 

закондун проектиси ушул жылы берилиши 

керек  

- маалыматтуулукту жогорулатуу боюнча 

ММКнын колдоосу. 

mailto:kasmambet@yahoo.com

