ДОЛБООР

“БЕКИТЕМИН”
Жазы айыл кеңешинин төрагасы:
__________________ Акматов Ж. С.

Жергиликтүү жамаат менен Жазы айыл аймагынын ЖӨБ органдарынын 2021-жылга

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ
Багыты: Инфраструктура (4-жергиликтүү маселе). Калкты ичүүчү суу менен жабдуу
1. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Жазы айыл өкмөтүндө таза ичүүчү суунун жетишсиздиги.
Жээренчи а. боюнча: Жээренчи айылында азыркы учурда 3800 адам жашайт. Айылда 25 көчө бар. Азыркы учурда Салаев К., Төрөбеков Ж.,
С.Акматов, Б.Султанов көчөлөрүндө суу чыкпай калды, себеби суу түтүктөрүнүн ичине дарактардын тамырлары кирип, өсүп кеткен. Суу түтүктөрү
1986-жылы курулган, суу түтүктөрүнүн эскилиги жеткендиктен алмаштыруу керек. 2020-жылдын март айларынан жумушту баштап, тездик менен
бүтүрүү керек. Ал көчөлөрдө 1200 дөн ашык адам жашайт. 2019-жылдын ноябрь айларынан тартып, адамдар башка көчөлөрдөн 100 метрден 1000
метрге чейин суу ташып ичишет.
Жазы а. боюнча: Союз мезгилде курулган түтүктөрдүн эскилиги жетип, Мамазакиров 630 метр, Максутов 1.0 км, Баймурзаев 400 метр,
Осмонов 600 метр көчөлөрүндө 78 кожолукка, жаңы конуштарга бөлүнүп чыккан 15 кожолукка таза суу чыкпай калгандыгынан чоң көйгөй
жаралууда.
Кызыл-Дыйкан а. боюнча: МТФ участкасына 50 кожолук бар ал жерде Союз тарагандан бери, жергиликтүү бюджеттин тартыштыгына
байланыштуу, таза сууну ташып келүүдө жаш балдарга жана карыларга кыйынчылык жаралып жатат, айылда суунун тартыштыгынан өздүк жеке
гигиена сакталбай, ар кандай оорулар күчөп, жашоочуларга түйшүк жаратууда.
Кара-Дыйкан а. боюнча: Кара-Дыйкан айылындагы А.Акматов, У.Камбаров, Ж.Сатыбалдиев, С.Мадаминов, К.Ажыгылова негизги
көчөлөрүндө 500гө жакын кожолук, 6000ге жакын жашоочу бар, Жазы айыл аймагынын ички жолдоруна киргендиктен, бюджеттин тартыштыгынан
оңдоо-түзөө иштери жүргүзүлбөй, оор абалга туш болгон; жолдор тар, тротуар каралбаган. С.Акматов көчөсүнүн асфальты оюлуп, эскилиги жетип,
адамдар жана техникалар жүрүүгө оор болуп жатат. У.Камбаров, Ж.Сатыбалдиев, С.Мадаминов, К.Ажыгылова көчөлөрүнүн абалы авариялык
абалда болуп, жолдор кышкысын чылаа, уңкул-чункул, жайкысын чаң, тар, шагыл төгүлбөгөн, эл ташуучу жана жүк ташуучу автоунаалары жүрүүгө
оор болуп, техникалар тез бузулуп жатат. Окуучулар мектепке бара жатканда машына көлчүккө түшүп, кир суу окуучуларга чачырап булганып,
мектепке кеч калат.
Жазы а. боюнча: Союз мезгилде курулган түтүктөрдүн эскилиги жетип, Мамазакиров 630 метр, Максутов 1.0 км, Баймурзаев 400 метр,
Осмонов 600 метр көчөлөрүндө 78 кожолукка, жаңы конуштарга бөлүнүп чыккан 15 кожолукка таза суу чыкпай калгандыгынан улам чоң көйгөй
жаралууда.
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ДОЛБООР
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 7200 киши, Жазы айылынын тургундары 1562 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын МТФ
участкасына 50 кожолукка, Жээренчи айылынын тургундары 40 кожолукка.
Максаты

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Айылдын
аталышы

Жазы айыл
өкмөтүнүн
КараДыйкан,
КызылДыйкан,
Жазы жана
Жээренчи
айылдарынын
жашоочуларын таза
суу менен
камсыздоо

1-тапшырма:
1.1. Көйгөйдү
чечүү максатында
жумушчу топ
түзүү.
1.2. Уюштуруу
иштерин жүргүзүү,
мыйзам боюнча
керектүү келишимдерди, иш кагаздарды даярдоо
(жолдомо кат,
смета, уруксат
документтери ж.б.)

КараДыйкан,
Жазы,
КызылДыйкан,
Жээренчи

2021-жыл,
май-июнь

Кара2-тапшырма:
2.1. Суу алып келүү Дыйкан,
боюнча ыкмаларын Жээренчи
иштеп чыгуу, канча
каражат керектигин
тактоо, каржы
булактарын табуу:
2.2. Донорго
долбоор жолдомосун иштеп чыгуу.
2.3. Донор табуу

2021-жыл

Мөөнөтү

Каржылоо (сом менен)

ЖБ
20,0

0

РБ

Донор

0

0

0

2

0

Башка
0

0

Тараптардын
катышуусу жана
жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович,
АӨ башчысынын орун басары
Боромбаев
Жамшит
Жолоевич,
АӨ ФЭБ башчысы Мисирали
уулу Анарбек,
ДТ лидерлери,
Мойдунов
Боромбай
ИСКААКБнын
директору,
Айылдык
Кеңештин
туруктуу комиссияларынын
төрагасы
(макулдашуу
боюнча)
Мырзаев
Түгөлбай

Күтүлгөн
жыйынтык

Индикатор

Жумушчу топ
түзүлдү,
керектүү
бардык
документтер
даяр болду

1 жумушчу
топ

Каржы
булактары
табылды,
канча каржы
керектелүүсү
аныкталды,
донорго
долбоор
жолдомосу
иштелип чыкты

Ыкмалар
иштелди

1 дефектик
акт
1 смета
даярдалды

Донорго
кат
жиберилди
1 донор

ДОЛБООР
3-тапшырма:
3.1. Жазы ААнын
Кара-Дыйкан жана
Кызыл-Дыйкан
айылдарынын,
Жазы айылдарында
ИСКААКБнын
жардамы менен
жаңы суу
түтүкчөлөрүн
тартуу, суу
эсептегичтерди,
чорголорду
орнотуу.

КараДыйкан,
Жээренчи

2021-ж

250,0

0

500,0

100,0

3.2. Суу адистери
менен иш алып
баруу жана
алардын ишине
мониторинг
жүргүзүү

4-тапшырма:
Элге маалымат
берүү иштерин
жүргүзүү

КараДыйкан,
КызылДыйкан
айылдарынын
МТФ-2
участкасы,
Жазы
айылдары

5,0

0

3

0

0

Жазы АӨнүн
Жазы айылына
жаңы 1200
метр диаметри
300 мм суу
курлары тартылды, КараДыйкан айылынын Камбаров
көчөсүнүн батыш жагына
500 метр диаметри 300 мм
суу курлары
тартылды,
Кызыл-Дыйкан
айылынын
МТФ-2 участкасына узундугу 600 метр суу
курлары тартылып тургундар
таза суу менен
камсыздалды
Эл менен биргеликте иш
алынып барылды, элге өз
учурунда
маалымат
берилди.
Эл таза ичүүчү
суу менен
камсыздалды.

10 км
тартылды

3 жолу
мониторинг
жүргүзүлдү
4 жыйын
өткөрүлдү

ДОЛБООР
Багыты: Инфраструктура. (6-жергиликтуу маанидеги маселе) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз
кылуу)
2. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Жазы айыл аймагындагы Кара-Дыйкан, Жээренчи, Кызыл-Дыйкан, Жазы айылдарында
ички жолдордун начардыгы
Жээренчи а. боюнча: Айылдын көпчүлүк көчөлөрүндө, адамдар кызыл сызыктан өтүп, короо сарайларын куруп алышып, көчөлөрдү
тарытып алышып, техникалардын өтүүсүнө жолтоо болуп жатат. Азыр адамдардан даттануулар бар экендигин айтышты. Айрыкча эгиндердин
түшүмүн ташуу, чөп ташуу учурунда кыйынчылыктар бар экендигин айтышты. Көчөлөрдү тийиштүү органдарга билдирип, аларды өз нугуна
кеңейтүү зарыл. Айылда жаңы уюшулган У. Мусурманкулов, Касымалиев Т., Мамасаев К., Кеңешбаев Ы., көчөлөрдүн жолдору ылай, баткак болуп,
жамгыр, кар жааган учурларда жүрүүгө мүмкүн эмес болууда. Окуучулардын мектепке келүүсүнө кыйынчылык жаратууда. Мектепке барбай дагы
калышат. Көчө жашоочуларынан маселе, көйгөй көтөрүлүп чыгууда. Жергиликтүү бюджетке киргизип, көйгөйдү чечүүнү талап кылышууда.
Жолдорго шагыл төгүш керек деп маселени жашоочулар көтөрүүдө.
Кара-Дыйкан а. боюнча: Айылдагы А. Акматов, У. Камбаров, Ж.Сатыбалдиев, С. Мадаминов, К. Ажыгылова негизги көчөлөрүндө 500гө
жакын кожолук, 6000ге жакын жашоочу бар. Алар Жазы айыл өкмөтүнүн ички жолдоруна киргендиктен, бюджеттин тартыштыгынан оңдоо-түзөө
иштери жүргүзүлбөй, оор абалга туш болгон, жолдор тар, тротуар каралбаган, С.Акматов көчөсүнүн асфальты оюлуп, эскилиги жетип, адамдар
жана техникалар жүрүүгө оор болуп жатат. У. Камбаров, Ж. Сатыбалдиев, С. Мадаминов, К. Ажыгылова көчөлөрүнүн абалы авариялык абалда,
жолдор кышкысын чылаа, уңкул-чуңкул, жайкысын чаң, тар, шагыл төгүлбөгөн, эл ташуучу жана жүк ташуучу автоунаалары жүрүүгө оор болуп,
техникалар тез бузулуп жатат. Окуучулар мектепке бара жатканда машина көлчүккө түшүп, кир суу окуучуга чачырап булганып, мектепке кеч
калышууда. Т. Амиракулов, У. Камбаров көчүлөрүнүн баш жагында Кызыл-Дыйкан айылына кетчү тарабында элдин үлүш жерлери бар, ошол үлуш
жерлерди сугат мезгиленде сугарганда, жолдорго майнаптар ашып, жолдор баса албай калышат; жамгыр, кар жааган учурларда ылай, баткак болуп,
басканга мүмкүн эмес болууда. Окуучулардын мектепке келүүсүнө кыйынчылык жаратууда. Мектепке барбай дагы калышат.Көчөө
жашоочуларынан маселе, көйгөй көтөрүлүп чыгууда. Жергиликтүү бюджетке киргизип, көйгөйдү чечүүнү талап кылышууда. Жолдорго шагыл
төгүш керек деп маселени жашоочулар көтөрүүдө. Ал эми Т. Амиракулов көчөсүнүн Ж.Сатыбалдыев көчөсү менен кесилишкен жерине кызыл
сызыктын үстүнө үй салып, жолду тосуп алгандыгынан улам кичинекей бир аяк жол менен окуучулар мектепке, кары-картаңдар жана жумушка
шашылгандар ошол кичинекей жол менен келгенге аргасыз чоң жол менен барса 30-40 мүнөттө жетет. Жаан жаап, кар жааганда там башында турган
кар күркүсү кокустан түшүп калса, адам өмүрүнө коркунуч жаратат.
Кызыл-Дыйкан а. боюнча: Исаков көчөсүнө 600 метрге, Абдирахимов көчөсү 400 метр, жолдордун эскилиги жеткендигине байланыштуу,
жүк ташуучу автоунаалардын тынбай өтүшү көйгөй жаратууда. Окуучулар мектепке бара жатканда машина көлчүккө түшүп, кир суу окуучуга
чачырап булганып, мектепке кеч калды. Айдоочу жолдогу чуңкурду байкабай машинасынын дөңгөлөгү жарылды.
Жазы а. боюнча: Жолдордун эскилиги жеткен, Баймурзаев, Осмонов, Нуржанов көчөлөрүндө 85 кожолукка, окуучуларга, кары-картаңдарга,
аялдарга, жумуштарына мектептерге келүүдө жаан жааганда кыйынчылык менен жетишет. Жашоочуларга машина өткөндө ылай чачырап,
кийимдери булганып, мектепке кеч калышат. Айдоочу жолдогу чуңкурду байкабай, машинасынын дөңгөлөгү жарылды.
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ДОЛБООР
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 7267 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3800 киши, Жазы айылынын
жашоочулары 1804 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын жашоочулары 3657 киши.
Максаты

Жазы
ААнын
КараДыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан,
Жазы
айылдарынын ички
жолдорун
оңдоо

Каржылоо (сом менен)

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Айылдын
аталышы

1-тапшырма:
Айыл аймагынын ички
жолдорун ондоо боюнча
тийиштүү документтерди
даярдоо (дефекттик акт,
смета, жерди бөлүү,
уруксат документтери
ж.б.)
Иш чаралар:
1.1. Көйгөйдү чечүү
макса-тында жумушчу
топ түзүү жана уюштуруу
иштерин жүргүзүү.
1.2. Дефекттик акт, смета
даярдоо.
1.3. Элге түшүндүрүү
иштер-ди жүргүзүү, ар
ким өз тушундагы
арыктарды тазалап, жолго
суу агызбоо жана жол
жакка ийилип турган
дарактарды бутоо, жол
жакка чыгып кеткен
кашаларды алуу

КараДыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан,
Жазы

2021-ж.
январьфевраль

50,0

2-тапшырма:
2.1. Жолдорду оңдоо
ыкмаларын иштеп чыгуу

КараДыйкан,
Жээренчи,
Кызыл-

2020-ж.
июньиюль,
2021-ж.

2 млн

Мөөнөтү

Донор

Башка

-

-

-

3 млн

-

-

ЖБ

5

РБ

Тараптардын
катышуусу
жана жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович, АӨ
башчысынын
орун басары
Боромбаев
Жамшит
Жолуевич,
АӨ ФЭБ
башчысы
Мисирали
уулу Анарбек,
ДТ лидерлери,
Айылдык
Кеңештин
туруктуу
комиссияларынын
төрагасы
(макулдашуу
боюнча)
Мырзаев
Түгөлбай

Күтүлгөн
жыйынтык

Индика
тор

Жумушчу топ
түзүлдү.
Дефектик акт
түзүлдү.
Смета
даярдалды.
Элге
түшүндүрүү
иштери
жүргүзүлдү

1 жумушчу
топ,
1 дефекттик
акт,
1 смета
даярдалды,
4
жыйын
өткөрүлдү

Айыл Кеңештин
бюджет боюнча
токтому.

1
токтом
кабыл
алынды

ДОЛБООР
2.2. Каржы булактарын
Дыйкан,
табуу
Жазы
2.3. Жергиликтүү бюджеттен мүмкүнчүлүктөрдү
карап чыгуу.
2.4. Дем берүүчү грантка
долбоор даярдоо
3-тапшырма:
Жазы ААнын айылдарындагы ички жолдорду
оңдоо:
3.1. Мыйзам боюнча
конкурстарды (тендер)
өткөрүү.
3.2. Аткаруучу ишканамекемени тандоо,
келишим түзүү.
3.3. Башкы планга карабай
жолдорго курулма куруп
алгандарды алдыруу

КараДыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан,
Жазы

майиюнь

2021-ж.
майноябрь

Даяр болгон
долбоор

500,0

Долбоордун
каржылоосунун
ишке ашуусу.
Кара-Дыйкан
айылындагы
Жоробаев,
Назарматов,
Абдрасулов,
Токтогул көчөлөрү кеңейтилди, кызыл сызыктан чыгып кеткен
курулмалар алынды. Шагыл төгүлдү. Амракулов,
Изреков көчөлөрүндө башкы
планга карабастан
курулмалар алынып жолдор
ачылды.
Жээренчи айылындагы Саяков,
Касымалиев
көчөлөрүнө
шагыл төгүлдү.
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1 долбоор
даярдал
ды
1 конкурс
өткөрүү

Узундугу
2,5км.,
кененди
ги 4,5 м.

ДОЛБООР

4-тапшырма:
Элге түшүндүрүү
иштерди жүргүзүү, элдин
салымын долбоорго
кошуу.
Аткарылган иштер
тууралуу маалыматты
даярдоо жана калкка
маалымдоо:
4.1. Маалымат такталарына маалымат берүү.
4.2. Эл менен жыйындарды өткөрүү.
4.3. Жергиликтүү газета
аркылуу макала берүү

КараДыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан,
Жазы
айылдары

2021-ж.
декабрь

Кызыл-Дыйкан
айылынын
Жакып ажы
көчөсүнө шагыл
төгүлдү,
Исаков О. көчөсүнө 1 км жерин
асфальттоо

Узундугу 1
км.,
кененди
ги 4,5 м.

Эл менен биргеликте иш алып
баруу, элге өз
учурунда маалымат берүү.
Айыл өкмөтүнүн
сайтына макалалар чыгарылды.
Айылдарда 4
жолу жыйындар
өткөрүлдү.
Маалымат
такталарда
малыматтар
жайгаштырылды

4 айылга маалымат
берилди
Айыл
өкмөтүнүн
сайтына
1 макала
чыкты.
4 маалымат
тактасы
на маалымат
илинди

Багыты: Социалдык маселелер (21-жергиликтүү маселе): Дене тарбия жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз
кылуу
3. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Спорт менен машыгууга шарттардын жетишсиздиги
Жээренчи а. боюнча: Айылда жаштар саны 1500 чейин, жаштар үчүн спорт менен машыгууга шарттын жоктугу, абдан кыйын абалга
келтирүүдө. Мектептин спортзалы бар, бирок окуучулардан ашпайт. Башка айылдарга, Өзгөн шаарына барышат, бирок аз санда 20 адамдан ашпайт.
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Айылдар ортосундагы жаштардын мамилелеринин начардыгы, пикир келишпестиктер тоскоолдуктарды жаратат. Эң жаман нерсе – жаштар кайда
баруусун билбей, тамеки тартуу, арак ичүү ж.б. жаман жактарга, уурулукка кетип калуу коркунучу бар. Ошондуктан айылда башталып, бүтпөй
жаткан спорт комплекси бар, ошону спонсор же инвестор таап бүтүрүү зарылдыгы келип чыкты.
Кара-Дыйкан а. боюнча: Учурда « Ал – Барс» спорт клубунда келечек муунубуз болгон жаштарыбыз бокс менен 50 окуучу балдар жана 40
айыл жаштары активдүү машыгышууда. Жаштардын спортко кызыгуусу артып, машыгуулар тынымсыз улануусу менен көйгөй маселелер да
жаралууда. Биринчи кезекте, гигиеналык талаптарды сактоого таза суу жана жуунуучу жайдын (душ) жоктугу болуп жатат. Андан тышкары,
тренерлер жетишпейт, спортсмендердин чеберчилигин жогорлатууда дагы профессионалдык тренерлерге зарыл: эркин күрөш жана аралаш
единоборство жагынан.
Жазы а. боюнча: Айыл тургундары жана жаштар өз күчү менен спортзалды куруп баштаган, дубалын тургузуп, үстүн жаап алышкан, бирок
тургузулган спортзалга башка керектелүүчү эмеректер, шаймандары эшик-терезелери жок. Андан сырткары, айылдын 100дөн ашуун жаштарына
көңүл бурулбай калган. Ал эми 363 окуучу кышында суукта дене тарбия сабагын сыртта өтүшөт.
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 7267 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3800 киши, Жазы айылынын
жашоочулары 1804 киши.
Максаты

Жазы ААнын
5442 эркек,
4981 аял
жалпысы 10423
жашоочусу
үчүн спорт
менен
машыгууга
шарт түзүү

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Айылдын
аталышы

1-тапшырма:
1.1. Машыгууга имараттарды изилдеп
табуу.
1.2. Имараттын ээси
менен ижарага алуу
боюнча сүйлөшүү
(келишим) жүргүзүү
2-тапшырма:
2.1. Кесипкөй спорттун түрү боюнча машыктыруучуларды
табуу.
2.2. Кызыкдар адамдар тарабынан жеке

КараДыйкан,
Жээренчи,
Жазы
айылдары

2021-ж.

КараДыйкан,
Жээренчи,
Жазы
айылдары

2021-ж.

Мөөнөтү

Каржылоо (сом менен)
ЖБ

РБ
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Донор

Башка

Тараптардын
катышуусу жана
жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек.
Тургунбекович,
АӨ башчысынын орун басары
Боромбаев
Жамшит
Жолуевич,
АӨ ФЭБ
башчысы
Мисирали уулу
Анарбек
ДТ лидерлери,
Айылдык
Кеңештин

Күтүлгөн
жыйынтык

Имараттар
табылды,
келишимдер
түзулдү

Индикатор

3 имарат

Келишимдер түзүлду

Кесипкөй ма- 3 машыкшыктыруучу- тыруучу
лар табылды, табылды
жеке тейлөөлөр уюштурулду, спорт
менен машыккандардын

ДОЛБООР
тейлөөлөрдү
уюштуруу.
2.3. Үзгүлтүксүз
машыгуусун камсыз
кылуу иш-чараларды
айыл өкмөтү тарабынан ар кандай спорттук мелдештерге
катышып, даңазалоо.
2.4. Машыгуу
убактыларын
аныктоо.
2.5. Жылына 2ден
кем эмес КМС
балдарды даярдоо
3-тапшырма:
3.1. Каражат
булактарын табуу.
3.2. Жеке демөөрчүлөр аркылуу тренерлерге шарт түзүүнү
уюштуруу.
3.3. Айлык акы,
жашоо шартын
уюштуруу

туруктуу комиссияларынын
төрагасы
(макулдашуу
боюнча)
Жумабаев
Кумар

үзгүлтүксүз
машыгуусу
камсыздалды

Айыл өкмөт
тарабынан
15 ишчарага
катышты
Жумасына
4 жолу
машыгуу
өткөрүлүүдө

КараДыйкан,
Жээренчи,
Жазы
айылдары

2021-ж.
майноябрь

1млн

Каржы
булактары
табылды,
машыктыруучулардын
эмгек акы
менен камсыз
болушту

1 келишим
түзүлдү

Багыты: Инфраструктура (7-жергиликтүү көйгөй): Жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу
4. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Жарандардын түнкү убакта жүргөндө шарттын жоктугу
Жээренчи а. боюнча: Түнкү убакта көчөдө жүрүү кыйынчылыктарга алып келүүдө, себеби көчөлөрдө түнкү жарыктар жок. Бир гана
борбордук Бектемир Болуш көчөсүндө узундугу 1 км он үч жарык коюлган, калган 24 көчөдө жарыктандыруу жок. Жарыктын жоктугу уурулар
үчүн жол болууда, жарык болгондо алар токтойт эле. Коомчулук жарык коюуну талап кылууда. Айрым көчөлөрдө бар, мисалы, Саяков көчөсүндө
бар, алар демөөрчүлөр аркылуу коюп алышкан. Ошону колдоп, андан ары уюштуруу керектиги келип чыгууда. Көчөлөргө аты коюлган адамдарды
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демөөрчүлүк кылуу керектигин түшүндүрүү иштерин жүргүүзүү, уюштурууну колго алуу керек. Айылда жаңы уюшулган У. Мусурманкулов,
Касымалиев Т., Мамасаев К., Кеңешбаев Ы., Абдыкадыров С. көчөлөрүндө 190 кожолук жайгашкан. Бирок, столбалар (опора) жетишпейт. Көчө
жашоочулары тал-теректен өздөрү коюп алышкан. Алар дагы эскирип, жараксыз абалга келип жетти. Жазы айыл аймагынын жергиликтүү
бюджетине киргизип, жаңы столбаларды коюп, маселени чечип берүүну талап кылышууда.
Кызыл-Дыйкан а. боюнча: Бюджеттин тартыштыгынан О. Бегматов 1700 метр, О. Исаков 1300 метр, А. Султанова 1300 метр көчөлөрүндө
көп жылдардан бери жарыктандыруу коюлбай, көйгөй жаралууда. Айыл тургундары кечкисин жумуштан кайткандар, окуучулар мектептен чыккан
мезгилде, мечиттен намаз окуп кайткан аксакалдар жарыктын жоктугунан үйгө баруу кыйынчылыктарга дуушар болушат.
Жазы а. боюнча: Нуржанов көчөсүндө столбалардын жоктугу, Мамазакиров көчөсүнө 1 трансформатор көчөлөрүндө көп жылдардан бери
жарыктандыруу коюлбай келет. Айыл тургундары кечкисин жумуштан кайткандар, окуучулар мектептен чыккан мезгилде, мечиттен намаз окуп
кайткан аксакалдар жарыктын жоктугунан үйгө баруу кыйынчылыктарга дуушар болушат.
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 77267 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3800 киши, Жазы айылынын
жашоочулары 1804 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын жашоочулары 3657 киши жана коңшу айыл өкмөттөрдүн жарандары, мисалы: Кызыл-Тоо,
Зергер айыл өкмөттөрү.

Максаты

Жазы айыл
өкмөтүнүн
айылдарынын
борбордук
көчөлөрүндө
түнкү
мезгилинде
жарыктандырууну
уюштуруу

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Айылдын
аталышы

1-тапшырма:
1.1. Көйгөйдү чечүү
боюнча жумушчу
топ түзүү.
Жазы АӨнүн көчөлөрүндө түнкү убакта жарыктандырууну
тартуу боюнча уюштуруу иштерин
жүргүзүү.
1.2. Райондук электр
тармактары ишканасы менен келишим
даярдоо

Кара-Дыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан, Жазы

Каржылоо (сом менен)
Мөөнөтү

ЖБ

Донор

2021-ж.
Майиюнь

0

0
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Элдик
салым

Башка

0

Тараптардын
катышуусу
жана жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович, АӨ башчысынын орун
басары
Боромбаев
Жамшит
Жолуевич,
АӨ ФЭБ башчысы
Мисирали
уулу А.,

Күтүлгөн
жыйынтык

Индикатор

Айыл өкмөтү
тиешелүү
документтер
даярдалды.

1
жумушчу
топ

Өзгөн РЭС
менен анализ
жасалып,
келишим
түзүлдү.

1
келишим

ДОЛБООР
2-тапшырма:
Көйгөйдү чечүү
боюнча каржы
булактарын
изилдөө:
2.1. Жергиликтүү
бюджет боюнча
анализ жасоо.
2.2. Линияларга
туташтыруу боюнча
смета түзүү.
2.3. Кошумча
булактарды табуу
(донордук уюмдар,
жергиликтүү
спонсорлор ж.б.)
3-тапшырма:
Айыл аймактын
көчөлөрүндө 7 км
түнкү мезгилинде
жарыктандырууну
камсыз кылуу:
3.1. Керектүү
жабдыктарды алуу

Кара-Дыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан, Жазы

Мартапрель
2021-ж.

Кара-Дыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан, Жазы

Майиюль
2021-ж.

4-тапшырма:
Аткарылган иштер
боюнча элдик
жыйындарды
өткөрүп, маалыматтарды берүү.
Маалымат
такталары аркылуу

Кара-Дыйкан,
Жээренчи,
КызылДыйкан, Жазы

Ноябрь
–
декабрь
2020-ж.

1,5
млн

ДТ лидерлери,
Эгемберди
уулу Ж.,
Айылдык
Кеңештин
депутаттары,
Айылдык
Кеңештин
туруктуу
комиссияларынын
төрагасы
(макулдашуу
боюнча)
Камчыбеков
Колдош,
РЭС

Жергиликтүү
бюджеттен
акча бөлүнгөндүгү тууралуу
Айылдык
Кеңеш токтом
кабыл алды.
БУУӨП, КР
Энергетика
министрлигине
ж.б. уюмдарга
долбоор
даярдалды,
кайрылуу
жасалды
Жазы АӨнүн
негизги
жолдорунун
боюна түнкү
убакта
жарыктандыруусу
камсыз
кылынды
Айыл АӨнүн
электрондук
сайтына
жарыяланды.
Айылда
жыйындар
өткөрүлдү.
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1 токтом
кабыл
алынды
1 смета
түзүлдү
1 кат
жиберилди
Жалпы
7 км аралыкка 175
даана
столба орнотулду,
175 жарык берүүчү
лампа орнотулду
1 жарыя
берилди
4 жыйын

ДОЛБООР
Маалымат
такталарда
малыматтар
берилди.

10
маалымат
илинди

Багыты: Социалдык маселе (11-жергиликтүү маанидеги маселе)
5. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Саламаттык сактоо кызматтарынын алууга шарттардын начардыгы (ФАП)
Жээренчи а. боюнча: Айылдагы эмканада ( ФАП) 1 фельдшер жана 1 медайым иштейт. Балдарга прививка, ооруп калган тургундарга укол,
капельница салып беришет, биринчи жардам көрсөтүшөт, бирок имараты абдан начар абалда, жарака кеткен, 1 меш менен жылытылат, экинчи
бөлмөдө эмдөө жүргүзүлөт, анда эмдөөгө келген бейтаптарга жылуулук жетпей калат. Имараттын ичинде суусу жок. Имараттын начардыгына
байланыштуу, аны кайрадан курууну демөөрчүлөрдү, инвесторлорду тартуу керек деп, ЖМБА катышуучулар маселени көтөрүп жатышат. ФАП
айылга биринчи медициналык жардам абдан керек болгондуктан бул көйгөйдү чечүү биринчилерден болуп эсептелет.
Кызыл-Дыйкан а. боюнча: Айылдагы ФАП 1974-жылы курулган. Ошол жылдары жашоочулардын саны аз болчу. Азыркы күндө 3657
жашоочу бар. Ремонтко муктаж, эскилиги жеткен, кошумча имаратты кеңейтүү керек. Барган сайын оорулардын саны өсүп, негизи ФАПтан жакшы
жардам ала албай жатышат. Айрыкча кыш мезгилинде жугуштуу оорулардын көп болгондугуна байланыштуу көйгөйлөр жаралууда.
Жазы а. боюнча: Айылдагы эмкананын (ФАП) капиталдык ремонтту курулган жылдан бери бир да жолу ремонт болгон эмес. Эскилиги
жетип, заманбап ремонтко муктаж. Бир бөлмөсүнө аялдар көрүүнүүгө шарт жок, эмеректери жок. Саламаттыкты сактоо кызматкерлери өздөрү
отурганга да жылуулук жоктугунан ден соолуктарына зыян тийүүдө.
Бенефициарлар:Жазы АӨ тургундары 16528 киши.

Максаты

Тапшырмалар
/
Иш-чаралар

Жазы айыл
өкмөтүнүн
саламаттык
сактоо
кызматтары
нын алууга
шарттардын
начардыгы

1-тапшырма:
1.1. Көйгөйдү
чечүү боюнча
жумушчу топ
түзүү.
1.2. Мыйзамга
ылайык
бардык иш-

Айылдын
аталышы

Жээренчи,
КызылДыйкан,
Жазы
айылдары

Каржылоо (сом менен)
Мөөнөтү

ЖБ

Донор

Элдик
салым

Башка

ЯнварьФевраль
2021-ж.

0

0

0

0
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Тараптардын катышуусу
жана жоопкерчилиги

АӨ башчысы Ибраимов
Максатбек Тургунбекович,
АӨ башчысынын орун
басары Боромбаев Жамшит
Жолоевич, АӨ ФЭБ
башчысы Мисирали уулу
Анарбек, ДТ лидерлери,
Айылдык Кеңештин

Күтүлгөн
жыйынтык

Өзгөн СЭС
менен
анализ
жасалып,
келишим
түзүлдү.

Индикатор

1 жумушчу топ
түзүлдү.
1 келишим
түзүлдү

ДОЛБООР
кагаздарын
даярдоо

туруктуу комиссияларынын Өтүнүч кат
төрагасы (макулдашуу
жазылып
боюнча) Мырзаев Түгөлбай жиберилди

Багыты: Социалдык маселе. (1,2-Жергиликтүү маанидеги маселе)
6.

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Орто мектептеринде билим алууга шарттардын начардыгы

Кара-Дыйкан а. боюнча: Учурда Т. Ташмаматов мектебинде 1200 окуучу билим алууда. Мектепте келечек муунубуз болгон жаш
окуучуларыбызга кээ бир сабактардан толук, жеткиликтүү билим жетишиз: география, информатика, экономика сабактарынан мугалимдер
жетишсиз, билим алууга предметтик жана адабий китептер жетишсиз, дене тарбия сабагын өтүүгө шарттардын шаймандардын жоктугу, заманга
ылайык компьютер эмеректери жетишсиз жокко эсе. Мектепте окуучулардын санитардык – гигиеналык абалын сактоодо шарттар жокко эсе, таза
суу жок, эң эле орчундуусу мектеп ажаатканасы авариялык абалда. Ажааткана Союз мезгилинде курулуп жаткан учурда чатырынан тамчы тамып,
дубалдары кулоо коркунучта.
Кызыл-Дыйкан а. боюнча: Ж. Абдрасулов атындагы орто мектебинде 625 окуучу бар. Окуучуларга стул-парталардын сынып, жараксыз
абалга келишти. Азыркы учурда парта-стулдун эскилиги жеткен. Бир партага үчтөн, төрттөн олтуруп калышат. Көп жылдан бери бюджеттин
тартыштыгынан көйгөй чечилбей келүүдө.
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 7267 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын жашоочулары 3657 киши,
Максаты

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Айылдын
аталышы

КараДыйкан,
КызылДыйкан
айылдарынын мектептеринде
билим
алууга
шарт-

1-тапшырма:
1.1. Мектепке
керектүү китептерди жана башка
усулдук предметтерди алуу боюнча
жумушчу топ түзүү
боюнча АКтен,
ЖӨБдүн кызматкерлери жана коом-

КараДыйкан,
КызылДыйкан
айылдары

Мөөнөтү

Каржылоо (сом менен)
ЖБ

Донор

2021
Январь –
февраль
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Элдик
салым

Башка

Тараптардын
катышуусу жана
жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович,
АӨ башчысынын
орун басары
Боромбаев Жамшит
Жолуевич,

Күтүлгөн
жыйынтык

Мектепке
керектүү
китептерди
алууга
келишим
түзүлдү

Индикатор

1 комиссиянын
курамы
бекитилди

ДОЛБООР
тардын
начардыгы

дук активистерден
атайын коммиссия
түзүү.
1.2. Изилдөө
жүргүзүү
2-тапшырма:
Каражаттарды
табуу АКтин
сессиясына
сунуштоо

КараДыйкан,
КызылДыйкан
айылдары

АӨ ФЭБ башчысы
Мисирали уулу
Анарбек,
ДТ лидерлери,
Маликов Токтобек,
Кудайназарова
Нуржамал,
Назирбаев Дүйшө

2021
Март –
апрель

Кайсы
китептерди
алуу боюнча
тизмелери
такталды

Соцадистер, мектеп директорлору
менен

3-тапшырма:

Багыты: Социалдык маселе (1, 2 – Жергиликтүү маанидеги маселе)
7.

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Мектепке чейинки балдарга шартатрдын жоктугу.

Жазы а. боюнча: Мектептин жанындагы кичинекей имаратында жайгашкан балабакчаны жаңылап куруу, мектепке чейинки балдарга
ыңгайлуу шарты түзүп берүү.
Бенефициарлар: Жазы айылынын тургундары 1804 адам
Максаты

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

Жазы
айылында
мектепке
чейинки
балдарга
өсүп-өнүккөнгө шарт
түзүү

1-тапшырма:
1.1. Жеке менчик
бала бакчасын ачуу
боюнча жумушчу
топ түзүү боюнча
АКтен, ЖӨБдүн
кызматкерлери жана коомдук акти-

Айылдын
аталышы

Жазы
айылы

Мөөнөтү

Каржылоо (сом менен)
ЖБ

Донор

2021-ж.
январь –
февраль
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Элдик
салым

Башка

Тараптардын
катышуусу жана
жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович,
АӨ башчысынын
орун басары
Боромбаев Жамшит
Жолуевич,

Күтүлгөн
жыйынтык

Индикатор

Жеке кызмат
тейлөө уюштурулду.
Имарат ээси
менен келишим
түзүлдү

1 комиссиянын
курамы
бекитилди
.
1 имарат
табылды

ДОЛБООР
висттерден атайын
коммиссия түзүү.
1.2. Изилдөө
жүргүзүү.
1.3. Ижара алууга
издөө
2-тапшырма:
Жеке кызмат тейлөөнү уюштуруу.
Каражаттарды табуу АКтин сессиясына сунуштоо
3-тапшырма:
30 орундуу жеке
менчик балдар
бакчасын ачуу

Жазы

АӨ ФЭБ башчысы
Мисирали уулу
Анарбек,
ДТ лидерлери,
Дыканбаева
Бурмачач,
Маликов Токтобек,
Токторова Венера

2021-ж.
март –
апрель

0

0

0

0

Жеке кызматты
тейлөө боюнча
кызыкдар адамдар табылды,
жеке менчик
балдар
бакчасын
ачылды

1 жеке
ишкер

30
орундуу

Багыты: Инфраструктура (6-жергиликтүү маанидеги маселе): Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз
кылуу
8. Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Ж.Сатыбалдиев көчөсүндө талаага чыкчуу көпүрөнүн абалынын оордугу .
Кара-Дыйкан а. боюнча: Ж.Сатыбалдиев көчөсүндөгү 90 кожолук 450 – 600 тургундарынын үлүш жерлерине барчу жолдо талаага өтчү
көпүрөсү оор абалда, ал көпүрөнүн жардамында элдер жазгы-күзгү талаа иштеринде жер айдоодо айыл чарба техникалары, эгин жыйноодо ташуучу
оор техникалар тынымсыз пайдаланчу. Азыркы мезгилде көпүрөнүн жан тарабы кулап, темир конструкциясы оор салмактагы техника жана
жүктөрдү көтөрүүгө жараксыз абалга келди, жанында үлүш жерлерине кетчү сугат суунун шлюзасын канал жээктерин суу алып, авариялык абалга
келди. Бюджеттин тартыштыгынан эч кандай оңдоо-түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес.
Бенефициарлар: Кара-Дыйкан айылынын тургундары 7200 киши, Жээренчи айылынын тургундары 3784 киши, Жазы айылынын
жашоочулары 1790 киши, Кызыл-Дыйкан айылынын жашоочулары 3528 киши.
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ДОЛБООР
Максаты

Ж. Сатыбалдиев
көчөсүндө
талаага
чыкчу
көпүрөнүн
абалын
жакшыртуу

Тапшырмалар/
Иш-чаралар

1-тапшырма:
Айыл аймагынын Ж. Сатыбалдыев көчөсүндө талаага
чыкчу көпүрөнү салуу боюнча тийиштүү документтерди
даярдоо (дефекттик акт,
смета, жерди бөлүү, уруксат
документтери ж.б.)
Иш чаралар:
1.1. Көйгөйдү чечүү максатында жумушчу топ түзүү
жана уюштуруу иштерин
жүргүзүү.
1.2. Дефекттик акт, смета
даярдоо.
1.3. Элге түшүндүрүү иштерди жүргүзүү, ар ким өз тушундагы арыктарды тазалап,
жолго суу агызбоо жана жол
жакка ийилип турган дарактарды бутоо, жол жакка чыгып кеткен кашаларды алуу
2-тапшырма:
2.1. Көпүрө салуу ыкмаларын иштеп чыгуу.
2.2. Каржы булактарын табуу.
2.3. Жергиликтүү бюджеттен
мүмкүнчүлүктөрдү карап
чыгуу
2.4. Дем берүүчү грантка
долбоор даярдоо

Айылдын
аталышы

Мөөнөтү

Каржылоо (сом менен)
ЖБ

РБ

Донор

Башка

КараДыйкан

2021-ж.
январь –
февраль

50,0

0

0

0

КараДыйкан
айылы

2021-ж.
май –
июнь

0

0

0

0

16

Тараптардын
катышуусу
жана жоопкерчилиги

АӨ башчысы
Ибраимов
Максатбек
Тургунбекович,
АӨ башчысынын орун
басары
Боромбаев
Жамшит
Жолуевич,
АӨ ФЭБ
башчысы
Мисирали уулу
Анарбек,
ДТ лидерлери,
Айылдык
Кеңештин
туруктуу
комиссияларынын төрагасы
(макулдашуу
боюнча)
Мырзаев
Түгөлбай

Күтүлгөн
жыйынтык

Индикатор

Жумушчу топ
түзүлдү.
Дефекттик акт
түзүлдү.
Смета даярдалды.
Элге түшүндүрүү
иштери
жүргүзүлдү

1 жумушчу топ,
1 дефекттик акт,
1 смета
даярдалды,
4 жыйын
өткөрүлдү

Айыл Кеңештин
бюджет боюнча
токтому.

1 токтом
кабыл
алынды

Даяр болгон
долбоор

1 долбоор
даярдалды

ДОЛБООР
3-тапшырма:
Ж.Сатыбалдиев көчөсүндө
талаага чыкчу көпүрөнүн
абалынын оордугу:
3.1. Мыйзам боюнча конкурстарды (тендер) өткөрүү.
3.2. Аткаруучу ишканамекемени тандоо, келишим
түзүү
4-тапшырма:
Элге түшүндүрүү иштерди
жүргүзүү, элдин салымын
долбоорго кошуу.
Аткарылган иштер тууралуу
маалыматты даярдоо жана
калкка маалымдоо:
4.1. Маалымат такталарына
маалымат берүү.
4.2. Эл менен жыйындарды
өткөрүү.
4.3. Жергиликтүү газета
аркылуу макала берүү

КараДыйкан
айылы

2021-ж.
май –
ноябрь

КараДыйкан
айылы

2021-ж.
октябрь

Долбоордун каржылоосу ишке
ашуусу.
Кара-Дыйкан
айылынын Ж. Сатыбалдыев көчөсүнө көпүрө салуу

5,0

0

0

0

0

Эл менен биргеликте иш алып
баруу, элге өз
учурунда маалымат берүү.
Айыл өкмөтүнүн
сайтына макалалар чыгарылды.
5 айылда жыйындар өткөрүлдү.
Маалымат такталарда малыматтар
жайгаштырылды.

Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы:

____________________________ М. Ибраимов

ФЭБ башчысы:

____________________________

Таштанды, жол, электр энергиясы, маданият үйү, тротуар,
таза суу көйгөйлөрүн чечүү боюнча демилгелүү топтун лидери:

____________________________

Билим берүү жана спорт маселелери боюнча демилгелүү топтун лидери:

____________________________
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1 конкурс
өткөрүү.
Узундугу
26 м.,
бийиктиги 2 м.,
кенендиги 1,30 м.
4 айылга
маалымат
берилди
АӨ сайтына 1
макала
чыкты.
Маалымат тактасына 4
маалымат
илинди

